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1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004
a. Bilag 1
b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004
c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Bilag 1, Bevillingsoversigt, ændringsforslag til Landstingets 2. behan
Nr. Konto

ÆF
2004

Budgetoverslagsår
2005
2006
2007
(Mio.kr.)
(Mio.kr.)
(Mio.kr.)

Kontotekst

Tema 1 - Tekniske rettelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18.01.04
30.10.37
30.13.06
30.14.15
30.14.16
40.01.14
40.13.24
50.01.01
64.10.16

T
D
D
T
T
D
L
D
T

Servicekontrakter på råstofområdet
Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner
Tilskud til beskyttede boenheder og kørselordninger
Tilskud til selvejende institutioner
Forsøgsprojekter med sociale formål
Edb i uddannelsessystemet
Udlån og indfrielser af banklån
Direktoratet for Fiskeri og Fangst, administration
Finansieringsstøtte

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

10.01.01
10.01.04
10.01.09
20.01.01
20.10.11
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.51
20.11.60
20.90.21
24.11.10
24.11.11
24.11.17
27.01.04
30.13.08
30.13.09
32.01.01
32.10.02
32.10.03
32.10.05
32.10.05
32.10.06
32.11.01
32.11.01
32.11.02
32.11.04
32.11.04
32.12.02
32.12.03
40.01.07
40.01.16
40.11.13
40.13.01
50.01.03

D
T
D
D
I
T
T
T
T
T
I
I
I
I
I
T
D
T
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
T
D
D
T

Landsstyrets Sekretariat, administration
-600.000
Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum
-495.000
Det Sociale Ankenævn
1.000.000
Økonomidirektoratet, administration
0
Nettorenter
-7.800.000
Driftsreserven
495.000
Driftsreserven
3.750.000
Driftsreserven
0
Driftsreserven
-400.000
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
-6.924.000
Budgetregulering
33.000.000
Renteindtægter, driftskreditter
3.000.000
Indførselsafgift
-25.000.000
Motorafgift
-7.000.000
Automatspilsafgift
-1.000.000
-812.000
Infomation og formidling om Internationale programsamarbejd
Handicapforsorg i Grønland
-1.068.000
Forsøgsordninger om udlægning af bevillingskompetence
1.068.000
Direktoratet for Sundhed
35.000
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål
-700.000
Patientbehandling i udlandet, somatisk
-2.000.000
Dronning Ingrids Hospital
3.400.000
Dronning Ingrids Hospital
2.000.000
Center for Sundhedsuddannelser
270.000
Kystledelsen
500.000
Kystledelsen
53.000
Fællesudgifter, lægebetjening
-3.780.000
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
4.000.000
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
3.166.000
Fællesudgifter, tandpleje
-200.000
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening
180.000
312.000
Infomation og formidling om Internationale programsamarbejd
CopyDan aftale
60.000
Bygge- og Anlægskolen
-180.000
Uddannelsesstøtteforvaltningen, adm.
120.000
Fiskeri, fangst og landbrug
0

-0,6
0
1
0
-4,3
0
2
-3,7
-0,4
-7
33
3
-25
-7
-1
-0,8
-1,1
1,1
0
-0,7
-2
3,4
2
0,3
0,5
0,1
-3,8
4
3,2
-0,2
0,2
0,3
0,1
-0,2
0,1
3,7

-0,6
0
1
0
3,2
0
-3,4
-3,7
-0,4
-7
33
3
-25
-7
-1
-0,8
-1,1
1,1
0
-0,7
-2
3,4
2
0,3
0,5
0,1
-3,8
4
3,2
-0,2
0,2
0,3
0,1
-0,2
0,1
3,7

-0,6
0
1
0
7
0
-2,3
0
-0,4
-7
33
3
-25
-7
-1
-0,8
-1,1
1,1
0
-0,7
-2
3,4
2
0,3
0,5
0,1
-3,8
4
3,2
-0,2
0,2
0,3
0,1
-0,2
0,1
0

Tema 2 - Nye udgiftskøn

-200.000
200.000
500.000
0
0
-200.000
200.000
400.000
-500.000
650.000
0
0
500.000

-0,2
0,2
0,5
-0,4
-0,4
-0,2
0,2
0
-0,5
0,1
0
0
0,5

-0,2
0,2
0,5
-1,3
-1,3
-0,2
0,2
0
-0,1
-0,2
7
-7
0,1

-0,2
0,2
0,5
-3,9
-3,5
-0,2
0,2
0
-0,1
-0,3
7
-7
0,1

59 75.86.21 A Miljøteknologi, anlæg
60 75.86.22 A Tilskud anlæg, affaldsbortskaff. i mellemstore byer

1.500.000
-1.500.000

0
0

0
0

0
0

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

80.00.80
83.30.12
83.30.13
84.40.15
84.45.01
85.50.01
86.60.01
87.71.30
87.71.31
87.71.32
87.72.09
87.72.10
87.72.15
87.72.22

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Ældreinstitutioner
Landsdækkende institutioner
Kollegiebyggeri
Kirken, nyanlæg
Servicehuse, bygder
Sundhedsvæsenet, nyanlæg
Etablering af el- og vandforsyning, bygder
Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer
Infrastrukturudbygning, Qinngorput
Støttede medejerboliger
Personaleboliger i Nuuk
Andelsboligbyggeri
Boligprogram for bygder og yderdistrikter, diverse bygder

400.000
3.132.000
0
-3.870.000
1.300.000
0
0
-600.000
0
0
0
0
-9.900.000
15.000.000

0
10,4
0
0
0,9
0
0
1,7
0
5,5
0
0
0
0

0
14,2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

87.73.22
89.71.40
89.72.15
89.72.20
90.00.80
96.60.01
96.60.01
97.71.30
97.71.32
97.71.32
97.72.13
99.71.40

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landingspladser
0
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån
0
Støttede andelsboliger
9.900.000
Boligstøtte, udlån til fundament og el-instal. i selvbyggerhuse -15.000.000
0
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoverin
Sundhedsvæsenet, renovering
0
Sundhedsvæsenet, renovering
0
Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering
600.000
Nukissiorfiit, renovering
2.200.000
Nukissiorfiit, renovering
0
Særlig renovering
0
Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering
0

0
-7,2
0
0
0
0
3,9
6,4
0
10
0
-16,4

0
-1
0
0
0
0
0
7,9
0
10
0
-17,9

0
-1
0
0
0
0
0
9
0
20
0
-29

0,8
0
0
-0,8
0
0
0
-15,2
0
0

1,3
0
0
-1,3
0
0
0
-14,2
0
0

1,8
0
0
-1,8
0
0
0
0
0
0

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

50.07.14
50.07.15
64.10.17
64.12.04
64.12.05
64.13.12
64.13.16
73.02.01
73.02.02
73.10.07
73.10.10
73.20.09
74.01.06

T
T
T
I
I
T
T
D
D
T
T
T
D

Vedligeholdelse af fangsthytter
Fangstrejser
Udviklingsstøtte landbaserede erhverv og turisme
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, rente
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, afdrag
Mandetimetilskud til kommunale byggesæt
Ligestillingsråd
Havnemyndighed
Havnevedligeholdelse
Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd
Skibspassagertrafik
Intern beflyvning, servicekontrakter
Landsplanlægning

Tema 3 - Nye anlægs- og renoveringsinitiativer

Nye ændringsforslag til 2. behandlingen pr. 21. november
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

20.11.50
20.11.57
20.11.57
30.10.32
30.11.10
50.01.08
50.06.02
80.00.00
80.00.80
97.73.22

T
T
T
L
L
T
T
A
A
A

Driftsreserven
Reserve til midlertidige foranstaltninger
Reserve til midlertidige foranstaltninger
Børnetilskud
Boligsikring
Konsulenttjeneste for fiskere og fangere
Indhandlingstilskud til rå isede rejer
Udisponerede anlægsreserver
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, renovering

0
-2.600.000
-4.000.000
0
0
2.600.000
4.000.000
-3.162.000
0
0

Landsstyrets ændringsforslag til 3. behandlingen
111 10.10.10 D Landsstyret
112 12.01.14 T Nordatlantens Brygge
113 20.05.20 T Bloktilskud til kommunerne
114 20.05.31 T Reserve til merudgifter på det kommunale område
115 20.11.50 T Driftsreserven
116 20.11.50 T Driftsreserven
117 20.11.50 T Driftsreserven
118 20.11.50 T Driftsreserven
119 20.11.50 T Driftsreserven
120 20.11.51 T Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
121 40.01.01 D Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, adm.
122 40.01.04 D Pædagogisk, psykologisk rådgivning
123 40.01.09 D Elevindkvartering
124 40.01.10 D Inerisaavik/Pilersuiffik
125 40.10.11 D Ado Lyngep Atuarfia
126 40.10.13 D Vidtgående specialundervisning i folkeskolen
127 40.10.14 D Atuarfitsialak / Den gode skole
128 40.12.27 D Drift af Ilimmarfik
129 40.14.51 I Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste
130 45.10.12 D Midtgrønland, Thule og Østgrønlands provstikontor
131 64.11.02 D Amutsiviit, Grønlands værfter
132 73.93.02 D Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drift
133 80.00.00 A Udisponerede anlægsreserver
134 84.40.10 A Kommunale skoler, nyanlæg
135 86.60.01 A Sundhedsvæsenet, nyanlæg

700.000
500.000
15.237.000
-2.233.000
-500.000
-700.000
0
0
0
-15.100.000
54.000
28.000
0
136.000
59.000
1.737.000
37.000
0
0
45.000
0
0
-300.000
0
300.000

0,7
0,5
14,3
0,0
-0,5
-0,7
1,4
0,0
-1,2
-15,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-1,4
0,0
0,0
0,0

0,7
0,5
13,2
0,0
-0,5
-0,7
1,4
5,5
0,0
-14,8
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
1,4
0,0
-5,5
0,0
0,0
0,0
-1,4
0,0
0,0
0,0

0,7
0,5
13,2
0,0
-0,5
-0,7
1,4
5,5
0,0
-14,8
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
1,4
0,0
-5,5
0,0
0,0
0,0
-1,4
0,0
0,0
0,0

Landsstyrets nye ændringsforslag til 3. behandlingen
139 10.10.10 D Landsstyret
140 20.11.50 T Driftsreserven
141 20.11.60 I Budgetregulering
142 24.11.12 I Rejeafgift
143 40.13.24 L Udlån og indfrielser af banklån
144 40.13.50 L Stipendier og børnetillæg
145 40.13.60 T Særydelse, rejseudgifter, mm., USF
146 40.13.61 T Særydelse, rejseudgifter, mm., KIIIPs institutioner

1.291.000
-1.291.000
8.000.000
-8.000.000
-3.200.000
2.300.000
300.000
600.000

1,3
-1,3
8,0
-8,0
-9,6
6,8
1,0
1,8

1,3
-1,3
8,0
-8,0
-9,6
6,8
1,0
1,8

1,3
-1,3
8,0
-8,0
-9,6
6,8
1,0
1,8

Finansudvalgets ændringsforslag til 3. behandlingen
151 40.14.09 T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter
152 20.11.50 T Driftsreserven
157 01.10.10 D Landstinget

1.200.000
-1.200.000
3.567.000

1,2
-1,2
3,6

1,2
-1,2
3,6

1,2
-1,2
3,6

Landsstyrets nye ændringsforslag til 3. behandlingen
158 20.11.50 T Driftsreserven

-3.567.000

-3,6

-3,6

-3,6

Bilag 2

Bilag 2, Tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL
2004

Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer Aktivitetsområde 15 - 19
Nr. 89
Til hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Der foreslås ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen.
Nr. 90
Som tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 18.01.04 foreslås følgende tekstanmærkning:
”Til hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet
Landsstyret bemyndiges til at indgå en eller flere servicekontrakter med ét eller flere selskaber om
udviklingsopgaver og andre opgaver inden for den del af råstofområdet, som vedrører det grønlandske erhvervsliv og befolkning. Kontrakterne kan strække sig ud over finansåret og udgifterne afholdes inden for rammen af de samlede bevillinger på hovedkontoen i 2004 og budgetoverslagsårene.”

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20 - 29
Nr. 91
Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Som tekstanmærkning nr. 3 til formålskonto 20.10 foreslås følgende tekstanmærkning:
”Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlandsbanken på
indtil 7 mio. kr.”
Nr. 92
Som tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 20.10.11 foreslås følgende tekstanmærkning optaget:
”Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen:
Mittarfeqarfiit
60 mio. kr.
Nukissiorfiit
70 mio. kr.
Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. For Nukissiorfiit dog med 6%. Indestående
forrentes med 1 % p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et

Bilag 2

år på 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.”
Nr.109
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Der foreslås ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen.
Nr. 93
Til formålskonto 20.90 Virksomheder
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til formålskonto 20.10 Særlige formål.
Nr. 94
Til hovedkonto 20.90.21. Renteindtægter, driftskreditter
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter.
Nr. 136
Til hovedkonto 24.11.18 Ensfragtafgift
Tekstanmærkningen udgår.

Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed – Aktivitetsområde 30 - 39
Nr. 95
Som tekstanmærkning nr. 1 til formålskonto 30.13 foreslås følgende tekstanmærkning optaget til
erstatning af den foreslåede tekstanmærkning i FFL 2004:
”Til formålskonto 30.13, Handicappede
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 30.13.10 og
30.13.41.”

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke - Aktivitetsområde 40 - 45
Nr. 147
Til hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån
Til hovedkonto 40.13.24 søges eksisterende tekstanmærkning erstattet med:
” I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret
ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august 2002 således:
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-

I hvert støtteår kan der ydes studielån på 6.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august til
31. juli.
En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. Der ydes
kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning.”

Nr. 148
Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg
Til hovedkonto 40.13.50 søges eksisterende tekstanmærkning erstattet med:
”I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret
ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes det månedlige stipendium i perioden frem
til 31. juli 2004 således:
-

2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse.
4.725 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark.
4.200 kr. til andre uddannelsessøgende.”

Nr. 149
Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter mm, USF
Til hovedkonto 40.13.60 søges eksisterende tekstanmærkning erstattet med:
”Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands
Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i:
Krav fra udenlandske myndigheder.
Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution.
Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen.
Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.
Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med
særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder
uddannelser uden for Grønland og Danmark.”
Nr. 150
Til hovedkonto 40.13.61 Særydelse, rejseudgifter mm., KIIIPs institutioner
Til hovedkonto 40.13.61 søges eksisterende tekstanmærkning erstattet med:
”Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands
Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i:
Krav fra udenlandske myndigheder.
Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution.
Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen.
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-

Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.

Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med
særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder
uddannelser uden for Grønland og Danmark.”
Nr. 137
Til hovedkonto 40.14.15 Aftalebundne tilskud til kulturområdet
Nr. 2.
Der er optaget nye bemærkninger til tekstanmærkningen.

Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug – Aktivitetsområde 60 –
69
Nr. 96
Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv
Som tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 64.10.17 foreslås følgende nye tekstanmærkning optaget:
”Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere rådgivnings-, administrationsselskaber eller institutioner eksempelvis SULISA A/S om den praktiske
håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via Northern Periphery Programme
(NPP) og andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til.”
Nr. 138
Til hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet
Til hovedkonto 64.15.16 søges optaget følgende nye tekstanmærkning:
”Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende ansøgninger om økonomiske dispositioner
med udgiftsvirkning i og udover finansåret som vedrører initiativer til at sikre produktion af lam,
herunder slagteri af lam i Narsaq.”

Bilag 2

Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø B Aktivitetsområde 70 –99
Nr. 97
Til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Som tekstanmærkning nr. 5 til aktivitetsområde 80-99 foreslås følgende nye tekstanmærkning optaget:
”Nr. 5.
Hvor bevillingen er afsat i puljer, bemyndiges Landsstyret til, med godkendelse af Landstingets
Finansudvalg, at udmønte bevillingen i både finansåret og i BO-årene på enkelte projekter, når disse
er færdigprojekteret, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag. Tekstanmærkningen gælder ikke for de puljer, der er afsat på boligområdet.”
Nr.156
Til hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri
Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende en større Projektbevilling, og dermed et
større Landskassetilskud til projektnr. 160.53.011 Aktivitetshus i Upernavik, når der foreligger et
færdigforhandlet forslag mellem Upernavik kommune og Landsstyret om den endelige finansiering
af projektet. En forhøjelse af Projektbevillingen må forventes at medføre et yderligere tilskud fra
Landskassen i 2005 eller senere.
Nr. 98
Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit B Grønlands energiforsyning, anlægsudlån
Som tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 89.71.40 foreslås følgende nye tekstanmærkning optaget:
”Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte byggeriet af vandkraftprojektet Qorlortorsuaq, hvis de
samlede udgifter til byggeriet, efter at tilbud er indhentet, overstiger den i Finansloven for 2004
samlede projektbevilling med højst 8 %. Det forudsættes, at merudgiften afholdes i og udover finansåret. Nukissiorfiit bemyndiges til at afholde udgifterne af sine henlæggelser efter forelæggelse
for landsstyret og Landstingets Finansudvalg.
Nr.110
Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRESTA)
Der er i finansloven for 2004 ikke optaget bevillinger under aktivitetsområde 91, hvorfor tekstanmærkningen søges udtaget.
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Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer Aktivitetsområde 15 - 19
Til hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Der foreslås ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen:
Den følgende tabel viser de hidtidige uforbrugte midler, der er overført til senere finansår.
År
Resultat
Saldo

1998
375
375

1999
3.647
4.022

2000
2.461
6.483

2001
3.417
9.900

2002
-1.575
8.325

Som tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 18.01.04 foreslås følgende tekstanmærkning:
Til hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet
Tekstanmærkningens formål er at sikre gennemførelsen af udviklingsopgaver og andre opgaver
inden for den del af råstofområdet, dvs. projekter som har til formål at inddrage det grønlandske
erhvervsliv og lokalbefolkningen i de råstofaktiviteter, som gennemføres i Grønland.
Efter opsagt rammeaftale mellem Greenland Resources A/S og hjemmestyret, skal de hidtidige
servicekontraktdækkede aktiviteter udliciteres. Tekstanmærkningen er ny.

Landsstyremedlemmet for
Aktivitetsområde 20 - 29

Finanser

og

Udenrigsanliggender

-

Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Som tekstanmærkning nr. 3 til formålskonto 20.10 foreslås følgende tekstanmærkning:
Nr. 3.
POST Greenland varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Hjemmestyre
pengeforsyningen i Grønland uden for Grønlandsbankens filialbyer. Til dette formål har Grønlands
Hjemmestyre stillet 45 mio. kr. til rådighed for POST Greenland, der fordeler beløbet mellem sine
posthuse og KNI Pilersuisoq. I perioder kan det forekomme at det disponible beløb ikke rækker til
at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning, og POST Greenland har derfor behov for at kunne foretage
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kortvarige overtræk. Grønlands Hjemmestyre kautionerer for overtræk på op til 7 mio. kr. der
foretages med begrundelse i hensynet til pengeforsyningen.
Som tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 20.10.11 foreslås følgende tekstanmærkning optaget:
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
På grund af likviditetsforskydninger i den daglige drift af Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit, er der
behov for en trækningsret i Landskassen. Under Landstingets behandling af FFL 2002 blev det
besluttet, at trækningsretten til Arctic Umiaq Line A/S og Great Greenland A/S skulle udgå.
Herefter er der således i Landskassen kun trækningsrettigheder til de nettostyrede virksomheder
Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit, som ikke har mulighed for at optage lån på kommercielle vilkår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2003, dog tilrettet idet Amutsiviit vil være afviklet pr.
31/12-03, hvorfor der ikke længere er behov for trækningsretten på 3.000.000. Samtidig er renten på
indestående fra de nettostyrende virksomheder nedsat fra 3 % p.a. til 1 % p.a. Nedsættelsen er
foranlediget af det faldende renteniveau. Hvis renten ikke blev tilpasset ville de nettostyrede
virksomheders forrentning i Hjemmestyret være højere end det Hjemmestyret kan opnå ved at
placere pengene i banken.
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Den eksisterende bemærkning erstattes med:
”De i alt 18 pengeautomater som er opstillet på posthusene i 9 byer er indkøbt af POST Greenland,
og finansieres ved en bindende lejeaftale mellem POST Greenland og Grønlands Hjemmestyre.
Lejebetalingen for disse automater er 1,35 mio. kr. pr. år, indtil november 2007, dvs. en samlet
forpligtelse i 2004-2007 på ca. 5,2-5,3 mio. kr. Lejeperioden udløber 31. oktober 2007 og er fastsat
i forhold til automaternes forventede tekniske levetid.”
Til formålskonto 20.90 Virksomheder
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til formålskonto 20.10 Særlige formål.
Til hovedkonto 20.90.21. Renteindtægter, driftskreditter
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter.
Til hovedkonto 24.11.18 Ensfragtafgift
Landstinget har vedtaget landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport
af gods til, fra og i Grønland under punkt 167 under Landstingets efterårssamling 2003. Herved har
Landstinget ophævet forordningens § 6, hvorved der ikke længere fastsættes en afgiftssats for
ensfragtafgift i de årlige bevillingslove.
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Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed – Aktivitetsområde 30 - 39
Som tekstanmærkning nr. 1 til formålskonto 30.13 foreslås følgende tekstanmærkning optaget til
erstatning af den foreslåede tekstanmærkning i FFL 2004:
Til formålskonto 30.13, Handicappede
Formålet med rokeringsmuligheden mellem hovedkonto 30.13.10 og 30.13.41 er at give mulighed
for at rokere midler mellem konti på formålsområdet handicappede, således det er mulig at lade
bevillingen følge klienten.
Den søgte bevilling omfattet af tekstanmærkningen på formålsområdet 30.13 Handicappede er i
2004 på i alt kr. 163.607.000 hvoraf bevillingen på hovedkonto 30.13.10 Handicapforsorg i
Danmark udgør kr. 94.388.000.
Tekstanmærkningen indebærer således at Landsstyreområdet for Familier er forpligtet til at søge
eventuelle merudgifter på enkelte hovedkonti dækket ved tilsvarende mindre udgifter på andre
hovedkonti under dette formålsområde. Hvis anbringelserne i Danmark bliver dyrere må
bevillingerne i Grønland nedsættes tilsvarende eller omvendt

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde 40 - 45
Til hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån
Den eksisterende bemærkning erstattes med:
”I henhold til gældende forordning fastsættes satser for studielån på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2003.”
Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg
Den eksisterende bemærkning erstattes med:
”I henhold til gældende forordning fastsættes stipendiesatser på finansloven. Tekstanmærkningen er
videreført fra FL2003.”
Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter mm, USF
Den eksisterende bemærkning erstattes med:
”Tekstanmærkningen søges optaget for at give den nødvendige hjemmel til at dække andre udgifter
i forbindelse med uddannelse end de, der er nævnt i forordning og bekendtgørelse.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2003.”
Til hovedkonto 40.13.61 Særydelse, rejseudgifter mm., KIIIPs institutioner
Den eksisterende bemærkning erstattes med:
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”Tekstanmærkningen søges optaget for at give den nødvendige hjemmel til at dække andre udgifter
i forbindelse med uddannelse end de, der er nævnt i forordning og bekendtgørelse.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2003.”
Til hovedkonto 40.14.15 Aftalebundne tilskud til kulturområdet
Der optages følgende nye bemærkninger til tekstanmærkning nr. 2:
”Nr. 2.
Grønlands Hjemmestyre har den 27. november 2003 indgået en aftale med Islands regering og
Færøernes Landsstyre om en Vestnordisk samarbejdsaftale om kultur, uddannelse, forskning og
fritid. Grønlands Hjemmestyre har indgået aftalen med forbehold for de bevilgende myndigheders
godkendelse af landstingsfinanslovens hovedkonto 40.14.15 Aftalebundne tilskud på kulturområdet
og tekstanmærkning nr. 2 til hovedkontoen. Aftalen gælder for 3 år fra den 1. januar 2004. Efter tre
år kan aftalen genforhandles. De tre regeringer har desuden indgået aftale om at afholde udgifterne
til oversættelse i forbindelse med Vestnordisk Råds børnelitteraturpris.”

Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug – Aktivitetsområde 60 69
Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv
Som tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 64.10.17 foreslås følgende nye tekstanmærkning
optaget:
Nr. 2.
Tekstanmærkningen indebærer, at Landsstyret kan indgå servicekontrakt om løft af den opgave, der
ligger i at få informeret og givet praktisk støtte til potentielle grønlandske ansøgere, der vil kunne
søge støtte i forbindelse med de store udviklingsprogrammer i blandt andet EU- eller nordisk regi.
Tekstanmærkningen er delvist videreført fra FL 2003, tidligere hovedkonti 10.14.21, senere
hovedkonto 27.01.04.
Til hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet.
Tekstanmærkningen søges optaget med følgende bemærkninger:
”Nr. 1.
Tekstanmærkningen bemyndiger Landstingets Finansudvalg til at godkende tillægsbevillinger i og
udover finansåret. Tekstanmærkningen undtager bevillingsansøgninger om produktion af lam,
herunder slagteri af lam i Narsaq, fra § 28, stk. 3 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om
Grønlands Hjemmestyres budget.
Baggrunden for ansøgningen er, at landsstyret, Neqi A/S og fåreholderne finder det nødvendigt at
beslutte en samlet plan for erhvervet, herunder en plan for rentabel drift af slagteriet i Narsaq.
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Landsstyret forventer, at en sådan plan først kan foreligge i begyndelsen af 2004, men at en sådan
plan eventuelt kan få udgiftsvirkning i senere finansår. For at kunne iværksætte en samlet plan med
eventuelle flerårige udgiftsvirkninger allerede i begyndelsen af 2004 foreslår landsstyret, at
Landstinget bemyndiger Landstingets Finansudvalg til at godkende en tillægsbevillingsansøgning
med eventuel flerårig udgiftsvirkning i 2004.
Landsstyret vil kræve, at planen kommer til at indeholde en forpligtigelse til, at fåreholderne og
Neqi A/S finder en fælles løsning, der gør at slagteriet kan komme til at fungere økonomisk
rentabelt. En forpligtigelse der ikke alene vil komme Neqi A/S til gode, men også vil være til gavn
for fåreholderne, der har en interesse i, at der et slagteri i Sydgrønland.
Tekstanmærkningen er ny.”

Landsstyremedlemmet for
Aktivitetsområde 70 –99

Infrastruktur,

Boliger

og

Miljø

-

Til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Som tekstanmærkning nr. 5 til aktivitetsområde 80-99 foreslås følgende nye tekstanmærkning
optaget:
Nr. 5.
Tekstanmærkning nr. 5 optages med henblik på at tilgodese Landsstyrets intention om, at konkrete
projekter ikke optages med bevilling på finansloven, før der foreligger projektforslag med
tilhørende B-overslag, således at opgaven er korrekt belyst. Erfaringer fra tidligere har vist, at
projekter optaget uden den fornødne projektering oftere løber ind i bevillingsmæssige problemer.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri
Finansudvalget har på flere samråd med Landsstyremedlemmer drøftet projektet til aktivitetshus i
Upernavik.
Det er herunder bl.a. oplyst at Der ydes et tilskud til kommunens opførelse af et aktivitetshus med
6,0 mio. i 2003 og 2004, dvs. i alt 12,0 mio. kr. Der påregnes ifølge finansloven en samlet
projektudgift på 25,5 mio. kr.
Ifølge projektbeskrivelsen er økonomien sammensat af :
1. lån i Lokale- og Anlægsfonden – 6,0 mio. kr.
2. Kommunalt indskud 7,5 mio. kr.
3. Tilskud fra Landskassen 12,0 mio. kr.
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke var ikke bekendt med en
ansøgning om forhøjelse af tilskuddet med 3,6 mio. kr. til 29,1 mio. kr. Den nævnte ansøgning
skulle være blevet afleveret til sidstnævnte under et møde i foråret 2003 mellem Upernavik
kommune og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur. Finansudvalget ønsker
efterfølgende at modtage en redegørelse for hvad der er sket med denne korrespondence.
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Finansudvalget forudsætter at Landsstyret søger en afklaring af de finansielle forhold for
aktivitetshuset, således at der i februar-marts måned 2004 fremlægges en bevillingsansøgning for
Finansudvalget, som indeholder et forslag til fordeling af merudgiften, samt fastsættelse af en
revideret Projektbevilling.
Da en merudgift til projektet må forventes at skulle afholdes i 2005 eller senere, kan Finansudvalget
ikke konkret godkende denne, men tekstanmærkningen bemyndiger Finansudvalget til at godkende
en større Projektbevilling, hvorefter projektet vil kunne igangsættes uden at afvente en ny finanslov.
Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning, anlægsudlån
Som tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 89.71.40 foreslås følgende nye tekstanmærkning
optaget:
Nr. 2.
Vandkraftværket Qorlortorsuaq er udbudt på grundlag af et byggeprogram, som er udbyderens
funktionskrav. Totalentrepriseformen forudsætter, at de tilbudsgivende selv udfører projektering.
Valget mellem tilbudsgiverne foretages ved at sammenligne de foreslåede projekters kvalitet.
Blandt andet af hensyn til vandkraftværkets fremtidssikring, ønskværdige tracéføringer,
rørdimensioner el. lign. skal udbyderen have en vis frihed til at vælge det bedste tilbud.
Tekstanmærkningen er ny.
Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRESTA)
Der er i finansloven for 2004 ikke optaget bevillinger under aktivitetsområde 91, hvorfor
tekstanmærkningen søges udtaget.

2. Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov 2004

01.10.10

Landstinget
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

3.567.000

3,6

3,6

3,6

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af vedtagelsen af en ny vederlagslov i december 2003, vil udgifterne
til løn og pension m.v. til medlemmerne af Landstinget stige. Hertil kommer at
udgifterne til Landstingsmedlemmernes orienteringsrejser i Grønland afholdes over
kontoen. Der søges en årlig forhøjelse af bevillingen med 3.567.000 kr.
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---2,1
2,1
2,1
2.067.000
1,5
1,5
1,5
1.500.000

HOVEDKONTO 01.10.10 side 1

10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-0,6

-600.000

-0,6

-0,6

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Ændringsforlaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag på hovedkonto 10.01.09
Det Sociale Ankenævn og hovedkonto 20 11 50 Driftsreserven
Sekretariatsbetjeningen af Det sociale Ankenævn varetages af Landsstyrets Sekretariat,
og samtlige udgifter hertil samt udgifter til nævnets mødeaktiviteter afholdes over
hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration.
Aktivitetsniveauet for ankenævnet, herunder hyppigheden af nævnets møder, bør styres
af nævnet inden for en af Landstinget fastsat særskilt bevilling på Finansloven. Samtidig
bør udgifterne til ankenævnet synliggøres i finansloven.
Derfor søges en bevilling på 600.000 kr. overført fra nærværende konto til en nyoprettet
hovedkonto 10.01.09 Det sociale Ankenævn. Bevillingen svarer til de udgifter, som det
vurderes, at der aktuelt anvendes til sekretariatsbetjeningen og mødeaktiviteter på
årsbasis.
Landsstyrets Sekretariat stiller fortsat en medarbejder til rådighed for ankenævnet.
Medarbejderen er ansættelsesmæssigt placeret i Indenrigskontoret under Landsstyrets
Sekretariat, men udgifterne til medarbejderen afholdes fremover på den nyoprettede
hovedkonto 10.01.09 Det sociale Ankenævn.
Som konsekvens af disse forudsætninger søges sjette afsnit under regelgrundlaget for
sekretariatet på side 150 i FFL2004 rettet således at afsnittet fremstår således:
” Indenrigskontor
! Sekretariat for de grønlandske kommuners tilsynsråd,
! Valg til Landsting og kommunalbestyrelser,
! Styrelsesforhold i kommuner og bygder.
! Bygdeområdet”

HOVEDKONTO 10.01.01 side 1

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----500.000 -0,5 -0,5 -0,5
-100.000 -0,1 -0,1 -0,1

HOVEDKONTO 10.01.01 side 2

10.01.04

Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0

-495.000

0

0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter femte afsnit på
side 161 i FFL 2004:
”Finansudvalget har den 28. oktober 2003 godkendt en bevilling på 495.000 kr. til
finansiering af opstart af forskellige aktiviteter og til planlægningsopgaver i 2003 i
forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum i 2004. Det har været
nødvendigt at opstarte de pågældende aktiviteter og planlægningsopgaver allerede i
2003.
I forbindelse med bevillingen i 2003 har Landsstyret tilkendegivet, at der i forbindelse
med ændringsforslag til FFL 2004 vil blive stillet forslag, som indebærer, at den søgte
bevilling i 2004 nedskrives med 495.000 kr.
Derfor søges bevillingen på 5.000.000 kr. nedsat med 495.000 kr. til 4.505.000 kr.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0
0
0
-495.000

HOVEDKONTO 10.01.04 side 1

10.01.09

Det Sociale Ankenævn
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

1.000.000

1,0

1,0

1,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Ændringsforlaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag på hovedkonto 10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration, og hovedkonto 20 11 50 Driftsreserven.
Sekretariatsbetjeningen af Det Sociale Ankenævn har hidtil været varetaget af
Landsstyrets Sekretariat, og samtlige udgifter hertil samt udgifter til nævnets mødeaktiviteter er hidtil afholdt over hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat,
administration.
Aktivitetsniveauet for ankenævnet, herunder hyppigheden af nævnets møder, bør styres
af nævnet inden for en af Landstinget fastsat særskilt bevilling på Finansloven. Samtidig
bør udgifterne til ankenævnet synliggøres i finansloven.
Derfor søges en bevilling på 600.000 kr. overført fra hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets
Sekretariat, administration til nærværende konto.
Bevillingen svarer til de udgifter, som det vurderes, at der aktuelt anvendes til
sekretariatsbetjeningen og mødeaktiviteter på årsbasis. Landsstyrets Sekretariat stiller
fortsat en medarbejder til rådighed for ankenævnet. Medarbejderen er
ansættelsesmæssigt placeret i Indenrigskontoret under Landsstyrets Sekretariat, men
udgifterne til medarbejderen afholdes fremover fra nærværende hovedkonto.
Ankenævnet har oplevet en kraftigt stigning i sagsmængden. Ligeledes vurderer
ankenævnet, at der er behov for en aktiv bistand til kommunerne og øvrige
myndigheder med regelfortolkning og vejledning om sagsbehandling indenfor det
sociale område. Ankenævnets sagsbehandlingstid er ifølge ankenævnets oplysninger for
øjeblikket på 15 til 18 måneder, hvilket nævnet finder ganske utilfredsstillende. Den
væsentligste årsag hertil er den ganske lange tid, der anvendes ved oversættelse af
nævnets afgørelser.
Med henblik på styrkelse af sekretariatsbetjeningen og herunder især at sikre en mere
effektiv tolkefunktion for nævnet søges bevillingen forhøjet med 400.000 kr. således, at
den samlede bevilling herefter udgør 1.000.000 kr.
Som konsekvens af ændrede forudsætninger søges nedenstående optaget i FFL 2004:

HOVEDKONTO 10.01.09 side 1

”Bevillingen går til varetagelse af sekretariatsopgaver og mødeaktiviteter for Den
Sociale Ankenævn..
Med henblik på at styrke den aktive bistand til kommunerne og øvrige myndigheder
med regelfortolkning og vejledning om sagsbehandling indenfor det sociale område har
Det Sociale Ankenævn fået forhøjet dens bevilling. Bevillingen vil ligeledes være med
til at nedbringe sagsbehandlingstiden som ifølge ankenævnets oplysninger for øjeblikket
er på 15 til 18 måneder gennem en styrkelse af tolkefunktionen. ”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,6
0,6
0,6
600.000
0,4
0,4
0,4
400.000

HOVEDKONTO 10.01.09 side 2

10.10.10

Landsstyret
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,7

700.000

0,7

0,7

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Efter beslutning i Landstinget den 3. november 2003 er antallet af landsstyremedlemmer udvidet fra 7 til 8. Derfor søges bevillingen til Landsstyret forhøjet med
700.000 kr.
Til finansiering af merudgiften søges en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på konto
20.11.50 Driftsreserven.
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,4
0,4
0,4
364.000
0,3
0,3
0,3
336.000
0,0
0,0
0,0
0

HOVEDKONTO 10.10.10 side 1

10.10.10

Landsstyret
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

1,3

1.291.000

1,3

1,3

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af vedtagelsen af en ny vederlagslov i december 2003, vil udgifterne
til løn og pension m.v. til Landsstyrets medlemmer stige med 1,3 mio. kr. årligt.
De øgede udgifter fordeler sig således:
Forhøjelse af vederlag
Kost og logi til landsstyremedlemmers ægtefæller, anslået
Rejser til landsstyremedlemmers ægtefæller, anslået
Pensionsbidrag
I alt

465.000 kr.
100.000 kr.
292.000 kr.
434.000 kr.
1.291.000 kr.

Der er ved beregningen af merudgifterne taget udgangspunkt i dels at Landsstyret består
af 8 medlemmer, dels at 4 af landsstyremedlemmerne har orlov fra Landstinget, hvorfor
det samlede vederlag for disse medlemmer betales over nærværende konto.
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,9
0,9
0,9
899.000
0,4
0,4
0,4
392.000
0,0
0,0
0,0
0

Til finansiering af merudgiften søges en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på konto
20.11.50 Driftsreserven.

HOVEDKONTO 10.10.10 side 1

12.01.14

Nordatlantens Brygge
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,5

500.000

0,5

0,5

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Ændringsforlaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag på hovedkonto 20 11 50
Driftsreserven.
Som følge af ændrede forudsætninger oprettes der en ny hovedkonto og følgende tekst
søges i FFL 2004:
”Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse
har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center
for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store
fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra
den danske stat og renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne og
Grønland samt A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formål. Pakhuset er åbent for offentligheden den 27. november 2003.
De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer,
kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entréindtægter og
lejeindtægter, dels ved tilskud fra landene, d. v. s. Danmark, Island, Færøerne og
Grønland.
Landsstyret kan inden for rammerne af den afsatte bevilling yde støtte til kulturelle
aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for udmøntningen af den
afsatte bevilling, at Nordatlantens Brygge modtager tilskud fra hvert af de tre øvrige
lande af mindst samme størrelsesorden. De øvrige tre lande har rejst tilsvarende
bevillingssager, som den hermed søgte bevilling.
Landsstyret kan i forbindelse med udbetaling af bevillingen til Nordatlantens Brygge
fastsætte nærmere betingelser om aflæggelse af beretning om de gennemførte aktiviteter
og om aflæggelse af regnskab herfor..”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---Øvrige udgifter

500.000

0,5

0,5

0,5

HOVEDKONTO 12.01.14 side 1

18.01.04

Servicekontrakt på råstofområdet
ÆF2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 174 i FFL 2004:
”Bevillingens formål er at sikre gennemførelsen af udviklingsopgaver og andre opgaver
inden for den del af råstofområdet, dvs. projekter som har til formål at inddrage det
grønlandske erhvervsliv og lokalbefolkningen i de råstofaktiviteter, som gennemføres i
Grønland.”
Som følge af Finansudvalget bemærkninger søges følgende tilføjet:
”Regelgrundlag
Der er til nærværende hovedkonto tilknyttet en tekstanmærkning.” og afsnit 3 udgår og
optages i bilag 2 som en tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.

HOVEDKONTO 18.01.04 side 1

20.01.01

Økonomidirektoratet, administration
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Det foreslås at følgende afsnit optages i FFL 2004:
”Landsstyret foreslår, at 1 mio. kr. årligt af bevillingen til Økonomidirektoratet
reserveres til finansiering af et økonomisk råd. Landsstyret har endnu ikke afsluttet
forslaget til et økonomisk råd. Landsstyret overvejer at hjemle det uafhængige råds
virksomhed eventuelt i en bestemmelse i Budgetloven, som Landstinget kunne vedtage
på FM 2004. Landsstyret overvejer desuden et økonomisk råd, der samler de
eksisterende økonomiske kompetencer, som Grønland råder over i dag. Rådet skulle
samtidig gives mulighed for at købe ydelser i de eksisterende organisationer, som
Grønland råder over i dag. Endelig undersøger Landsstyret mulighederne for ekstern
finansiering af rådets opgaver.
Så snart der er truffet endelig beslutning om oprettelse af et økonomisk råd vil
Landsstyret i en tillægsbevillingsansøgning søge den reserverede bevilling overført til
det økonomiske råd.”

HOVEDKONTO 20.01.01 side 1

20.05.20

Bloktilskud til kommunerne
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

14,3

15.237.000

13,2

13,2

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK samt indgåelse af en tillægsaftale til bloktilskudsaftale for 2004 med
KANUKOKA søges bevillingen på nærværende hovedkonto i 2004 forhøjet med
15.237.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Følgende afsnit tilføjes til bevillingsforudsætningerne:
”Landsstyret og KANUKOKA har i december 2003 indgået en tillægsaftale om
bloktilskud til kommunerne. Tillægsaftalen tilfører kommunerne 15,2 mio. kr.
yderligere i 2004 som følge af ny overenskomstaftale med IMAK.”

HOVEDKONTO 20.05.20 side 1

20.05.31

Reserve til merudgifter på det kommunale område
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-2.233.000

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen nedsat med –2.233.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto
20.05.20 Bloktilskud til kommunerne, 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke, hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning,
hovedkonto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep
Atuarfia, hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen,
hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole og hovedkonto 45.10.12
Midtgrønlands Provsti.

HOVEDKONTO 20.05.31 side 1

20.10.11

Nettorenter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-4,3

-7.800.000

3,2

7.0

INDTÆGTSBEVILLING
Som følge af ændret regelgrundlag søges følgende afsnit optaget på side 203 i FFL
2004:
”Regelgrundlag
Der er knyttet tekstanmærkninger til nærværende hovedkonto.
Som konsekvens af nedlæggelse af hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter
er tekstanmærkningerne til denne hovedkonto overflyttet til nærværende hovedkonto.”
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter 3 afsnit på side
203 i FFL 2004:
”Som konsekvens af landskassens gode likviditet i 2004 og nedbringelsen af den i
budgetoverslagsårene er bevillingen på nærværende konto justeret derefter. Justeringer
er foretaget ud fra det seneste kendte renteniveau og de forudsætninger om udvikling i
overskud, udlandsgæld og Anlægsfond, som er beskrevet i FFL 2004 i de almindelige
bemærkninger.
Som konsekvens af nedlæggelse af hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter
indtægtsføres under nærværende hovedkonto endvidere nu rentebetaling for træk på
visse nettostyrede virksomheders trækningsret i Landskassen, hvilket betyder at nærværende hovedkonto årligt forhøjes med 3 mio. kr.
Der er bevilliget følgende kreditter i 2004:
Virksomhed

Maksimum træk

Forventet renteindtægt

Mittarfeqarfiit

60.000.000

0

Nukissiorfiit

70.000.000

0

130.000.000

0

I alt

Mittarfeqarfiits trækningsret forrentes effektivt med 9,0 % p.a. og Nukissiorfiits trækningsret forrentes effektivt med 6,0 % p.a. Begge virksomheders indestående i Landskassen forrentes effektivt med 1,0 % p.a.”
HOVEDKONTO 20.10.11 side 1

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen;
Budgetspecifikation

Renteudgifter
Renteindtægter
Andre indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----9.000.000 -10,0 -8,0 -7,0
5,7 11,2 14,0
1.200.000
0,0
0,0
0,0
0

HOVEDKONTO 20.10.11 side 2

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

495.000

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter første afsnit på
side 179 i FFL 2004:
”Som konsekvens af ændringsforslaget til hovedkonto 10.01.04 Grønlands
Hjemmestyres 25 års jubilæum forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med
495.000 kr.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

3.750.000

2,0

-3,4

-2,3

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Det foreslås at nærværende hovedkonto forøges med 3.750.000 kr. i 2004, 2,0 mio. kr.
i 2005 og sættes ned med 3,4 og 2,3 mio. kr. i henholdsvis 2006 og 2007.
Bevillingsændringerne er et led i finansiering og fastholdelse af overskudsmålet i FFL
2004.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

-3,7

-3,7

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Som konsekvens af ændringsforslaget til hovedkonto 50.01.03 Fiskeri og Fangst
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 3,7 mio. kr. i 2005 og 2006 til
finansiering af EU-forsøgsfiskeri”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-400.000

-0,4

-0,4

-0,4

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget på efter første
afsnit på side 179 i FFL 2004:
”Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 400.000 kr. med henblik på at
finansiere en del af en bevilling på 1.000.000 kr. under hovedkonto 10.01.09 Det
Sociale Ankenævn. Den resterende del af bevillingen til Det Sociale Ankenævn
finansieres ved rokering af 600.000 kr. fra hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets
Sekretariat, administration til hovedkonto 10.01.09 Det Sociale Ankenævn.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,8

1,3

1,8

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Som konsekvens af ændringsforslaget til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud forhøjes
bevillingen på nærværende hovedkonto med 0,8, 1,3, 1,8 mio. kr. i henholdsvis 20052007.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004
-500.000

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----0,5
-0,5
-0,5

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Bevillingen søges nedsat med 500.000 kr. fra 2004 samt i budgetoverslagsårene.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen på hovedkonto 12.01.14 Nordatlantens Brygge.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-700.000

-0,7

-0,7

-0,7

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 700.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 10.10.10
Landsstyret.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004
0

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ---1,4
1,4
1,4

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. fra 2005-2007. Forhøjelsen af bevillingen
skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
73.93.02 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drift.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

5,5

5,5

TILSKUDSBEVILLING
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2006-2007. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.12.27 ”Drifts af Ilimmarfik.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

-1,2

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen nedsat med 1.200.000 kr. for budgetoverslagsåret
2005.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto
20.05.20 Bloktilskud til kommunerne, 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke, hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning,
hovedkonto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep
Atuarfia, hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen,
hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole og hovedkonto 45.10.12
Midtgrønlands Provsti.

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-1.291.000

-1,3

-1,3

-1,3

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.291.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 10.10.10
Landsstyret.

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-1.200.000

-1,2

-1,2

-1,2

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen nedsættes årligt med 1.200.000 kr. med henblik på at finansiere en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske
aviser og NCB afgifter, som foreslået af Landstingets Finansudvalg.

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-3.567.000

-3,6

-3,6

-3,6

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 3.567.000 kr. med henblik på
at finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 01.10.10
Landstinget.”

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.51

Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-6.924.000

-7,0

-7,0

-7,0

TILSKUDSBEVILLING

Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter første afsnit på
side 180 i FFL 2004:
”Som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet nedsættes
bevillingen på nærværende hovedkonto med 6.924.000 kr.
Bevillingen skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene på hovedkonto 32 01.01
Direktoratet for Sundhed, hovedkonto 32 10.05 Dronning Ingrids Hospital, hovedkonto
32 10 06 Center for Sundhedsuddannelser, hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen og
hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjeningen.”

HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

20.11.51

Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-15.100.000

-15,0

-14,8

-14,8

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen nedsat med 15.100.000 kr. i 2004.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto
20.05.20 Bloktilskud til kommunerne, 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke, hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning,
hovedkonto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep
Atuarfia, hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen,
hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole og hovedkonto 45.10.12
Midtgrønlands Provsti.

HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

- 2.600.000

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 30.945.000, nedskrives med
2.600.000 kr. i 2004.
Bevillingen overføres til ny hovedkonto 50.01.08 Konsulenttjeneste for fiskere og
fangere.

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1

20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

- 4.000.000

0

0

0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 30.945.000, nedskrives med
4.000.000 kr.
Bevillingen overføres til hovedkonto 50.06.02, Indhandlingstilskud til rå isede rejer,
med henblik på udbetaling af indhandlingstilskud i perioden 1. januar – 31. marts 2004.

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1

20.11.60

Budgetregulering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

33.000.000

33,0

33,0

33,0

INDTÆGTSBEVILLING
Regelgrundlag
Som følge af ændret regelgrundlag søges følgende afsnit optaget under regelgrundlag
på side 184 i FFL 2004:
”Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 13 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov indførselsafgifter (tobaksafgifter), nedsættes hovedkontoen
med 25 mio. kr. mio. kr. i 2004 og efterfølgende år.
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov afgift på motorkøretøjer, nedsættes hovedkontoen med 7 mio.
kr. mio. kr. i 2004 og efterfølgende år.
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 15 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov afgift på automatspil, nedsættes hovedkontoen med 1 mio. kr.
mio. kr. i 2004 og efterfølgende år.
Ændringsforslagene skal ses i sammenhæng med tilsvarende forhøjelser på hovedkonto
24.11.10 Indførselsafgifter, hovedkonto 24.11.17 Automatspilsafgift og hovedkonto
24.11.11 Motorafgift.”

HOVEDKONTO 20.11.60 side 1

20.11.60

Budgetregulering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

8,0

8.000.000

8,0

8,0

INDTÆGTSBEVILLING
Regelgrundlag
Som følge af Landstingets vedtagelse af dagsordenens punkt EM 2003/151,
landstingslov om ændring af landstingslov afgift på rejer, nedsættes kontoen med 8 mio.
kr. mio. kr. i 2004 og efterfølgende år.
Tilsvarende forhøjes konto 24.11.12, rejeafgift, med 8 mio. kr.

HOVEDKONTO 20.11.60 side 1

20.90.21

Renteindtægter, driftskreditter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

3.000.000

3,0

3,0

3,0

INDTÆGTSBEVILLING
Regelgrundlag
Bevillingsforudsætninger
Nærværende hovedkonto nedlægges og indholdet overføres til hovedkonto 20.10.11
Nettorenteindtægter.
På grund af nedlæggelsen af nærværende hovedkonto og overførslen af bevillingen til
hovedkonto 20.11.10 Nettorenter overføres ligeledes tekstanmærkningerne”

HOVEDKONTO 20.90.21 side 1

24.11.10

Indførselsafgift
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-25,0

-25.000.000

-25,0

-25,0

INDTÆGTSBEVILLING
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 13 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov indførselsafgifter (tobaksafgifter), ændres provenuskønnet med
25 mio. kr. mio. kr. i 2004 og efterfølgende år. Tilsvarende nedsættes konto 20.11.60
med 25 mio. kr.
Budgetforudsætningerne;
Som følge af ændrede forudsætninger ændres budgetspecifikationen på side 227 i FFL
2004:
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Tobaksvarer

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----25.000.000 -25,0 -25,0 -25,0

HOVEDKONTO 24.11.10 side 1

24.11.11

Motorafgift
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-7.000.000

-7,0

-7,0

-7,0

INDTÆGTSBEVILLING
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov afgift på motorkøretøjer, ændres provenuskønnet med 7 mio.
kr. i 2004 og efterfølgende år. Tilsvarende nedsættes hovedkonto 20.11.60
Budgetregulering med 7 mio. kr.
Bevillingsforudsætninger
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov afgift på motorkøretøjer søges første afsnit og tabel under
bevillingsforudsætninger side 228 i FFL 2004 erstattet med:
”Motorafgifter opkræves efter en vægtdifferentieret skala, og afgiftssatserne udgør med
virkning fra 1. januar 2004:
Motorkøretøjer under 900 kg
Motorkøretøjer 901 - 1500 kg
Motorkøretøjer over 1500 kg
Motorcykler

5.958 kr. pr. år
8.374 kr. pr. år
10.950 kr. pr. år
3.220 kr. pr. år”

.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
BO 2005 BO 2006 BO 2007
ÆF 2004
---- mio. kr. ----

Motorafgift

-7.000.000

-7,0

-7,0

-7,0

HOVEDKONTO 24.11.11 side 1

24.11.12

Rejeafgift
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-8.000.000

-8,0

-8,0

-8,0

INDTÆGTSBEVILLING
Som følge af Landstingets vedtagelse af dagsordenens punkt EM 2003/151, landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer, ændres provenuskønnet med 8 mio.
kr. i 2004 og efterfølgende år. Tilsvarende nedsættes hovedkonto 20.11.60 budgetregulering med 8 mio. kr.
Bevillingsforudsætninger
Som følge af Landstingets vedtagelse af ovennævnte søges første afsnit under
bevillingsforudsætninger side 229 i FFL 2004 erstattet med:
”Afgiften er en variabel procentdel som fastsættes for et kvartal ad gangen på grundlag
af et indeks, der tager sit udgangspunkt i erhvervets gennemsnitlige salgspriser for de
afgiftspligtige rejer.
Indekset omfatter de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo for afgiftspligtige rejer for 4
fortløbende kvartaler, således indekset, der danner baggrund for rejeafgiften for januar
kvartal 2004, fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2002 og i januar, april og juli kvartal 2003. Ved beregningen af indekset, der danner baggrund for rejeafgiften for april kvartal 2004, udgår de
gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2002, og erstattes af de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2003
og så fremdeles.”
Indekset sættes til 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer på
13,00 kr. Indekset reguleres for hver øre, den gennemsnitlige salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer overstiger 13,00 kr. Rejeafgiften fastsættes til 0,01 procent, når indekset
udgør 100,0769 stigende proportionalt med 0,01 procent hver gang indekset stiger med
0,0769 procentpoint.”

HOVEDKONTO 24.11.12 side 1

24.11.17

Automatspilsafgift
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-1,0

-1.000.000

-1,0

-1,0

INDTÆGTSBEVILLING
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov nr. 15 af 7. november 2003 om
ændring af landstingslov afgift på automatspil, ændres provenuskønnet med 1 mio. kr. i
2004 og efterfølgende år. Tilsvarende nedsættes hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering
med 1 mio. kr.
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges første afsnit under bevillingsforudsætninger
side 233 i FFL 2004 erstattet med nedenstående:
”For gevinstgivende automatspil er afgiftssatsen fra og med 30.november 2003 fastsat
til 59.000 kr. årligt for første automat, 65.000 kr. for det andet og 71.000 kr. for
efterfølgende automater. For ikke gevinstgivende automatspil er afgiften fastsat til 5.460
kr. årligt for første automat, 6.540 kr. for andet automat og 7.630 kr. for efterfølgende
automater. Indbetales afgiften ikke rettidigt, pålægges et gebyr på 400 kr. pr. automat.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

Gevinstgivende

-1.000.000

-1,0

-1,0

-1,0

HOVEDKONTO 24.11.17 side 1

27.01.04

Information og formidling om internationale
programsamarbejder
FFL 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. Kr. ----

-812.000

-0,8

-0,8

-0,8

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger er der grundlag for at nedskrive denne konto med
kr. 812.000 ud af en samlet bevilling på kr. 812.000. Herefter nedlægges hovedkontoen.
Bevillingen overføres i stedet til henholdsvis Direktoratet for Erhverv og Direktoratet
for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning.
Det betyder, at bevillingen på hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte landsbaserede
erhverv og turisme forhøjes med kr. 500.000 og at bevillingen på hovedkonto 64.10.17
nu udgør kr. 25.900.000.
Det betyder endvidere, at bevillingen på hovedkonto 40.01.07 Tilskud til information og
formidling om international samarbejde forhøjes med kr. 312.000 og at bevillingen på
kontoen nu udgør kr. 312.000.

HOVEDKONTO 27.01.04 side 1

30.10.32

Børnetilskud
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,8

0

-1,3

-1,8

LOVBUNDEN BEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af rettelser i aktivitetstal for bidraget søges følgende afsnit optaget:
” Bevillingen nedsættes i forhold til rettelser i aktivitets tal i budgetoverslags år.”
Følgende ændring søges optaget i aktivitetsoversigten:
”Aktivitetstal
Antal modtagere
Antal børn under 18 år
Gennemsnitlig beløb
pr. modtager
”

R 02
12.100
17.545

FL 03
11.980
16.584

ÆF 04
11.980
17.337

BO 05
11.750
17.187

BO 06
11.640
17.001

BO 07
11.500
16.844

2.948

3.447

3.715

3.715

3.715

3.715

HOVEDKONTO 30.10.32 side 1

30.10.37

Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Regelgrundlag
Regelgrundlaget erstattes med følgende nye regelgrundlag:
”Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.”
Bevillingsforudsætninger
Som følge af Landstingets Finansudvalgs bemærkninger under udvalgets behandling af
finanslovsforslaget for 2004 omkring forhold ved mindre forbrug eller merforbrug på
nærværende hovedkonto søges følgende afsnit optaget under nærværende hovedkonto:
”Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge skal ses som
lovhjemmel for nærværende bevilling, § 37 i forordningen fastsættes finansieringen af
hjælpeforanstaltninger for børn og unge. Det er kommunerne der afholder omkostningerne til anbringelserne på døgninstitutionerne for børn og unge, dersom der vil være
meromkostninger eller mindre omkostninger vil der ske regulering i forhold til dette.
De nævnte takster for anbringelse er at betragte som áconto takster.”

HOVEDKONTO 30.10.37 side 1

30.11.10

Boligsikring
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

LOVBUNDEN BEVILLING
Regelgrundlag
Regelgrundlaget erstattes med følgende nye regelgrundlag:
”Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2002 om boligsikring.”

HOVEDKONTO 30.11.10 side 1

30.13.06

Tilskud til beskyttede boenheder og kørselsordninger
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Regelgrundlag
For at tydeliggøre regelgrundlaget, søges regelgrundlaget erstattet med følgende:
”Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående
handicap. Efter § 2 kan Landsstyremedlemmet for Familier iværksætte og yde tilskud til
oplysning, forsøgsordninger og forskning inden for handicapområdet.
Der er ikke knyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.”

HOVEDKONTO 30.13.06 side 1

30.13.08

Handicapforsorg i Grønland
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-1,1

-1.068.000

-1,1

-1,1

DRIFTSBEVILLING
Regelgrundlag
For at tydeliggøre regelgrundlaget, søges regelgrundlaget erstattet med følgende:
”Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående
handicap. Efter § 2 kan Landsstyremedlemmet for Familier iværksætte og yde tilskud til
oplysning, forsøgsordninger og forskning inden for handicapområdet.
Der er ikke knyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.”
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger i forsøgsrammerne for de enkelte deltagende
kommuner søges følgende optaget som ændring til nærværende hovedkonto.
”De fastlagte forsøgsrammer efter reguleringen den 3. september 2003 fastholdes som
udgangspunkt under nærværende hovedkonto. Finansieringen af denne regulering er
tilvejebragt ved en budgetneutral rokering fra nærværende hovedkonto.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
”Budgetspecifikation

Øvrige udgifter
”

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----1.068.000 -1,1 -1,1 -1,1

HOVEDKONTO 30.13.08 side 1

30.13.09

Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetence
til kommuner på handicapområdet
BO 2005 BO 2006 BO 2007
ÆF 2004
---- mio. kr. ----

1,1

1.068.000

1,1

1,1

TILSKUDSBEVILLING
Regelgrundlag
Regelgrundlaget søges erstattet med følgende:
”Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående
handicap. Efter § 2 kan Landsstyremedlemmet for Familier iværksætte og yde tilskud til
oplysning, forsøgsordninger og forskning inden for handicapområdet.
Der er ikke knyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.”
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger i forsøgsrammerne for de enkelte deltagende
kommuner søges følgende optaget som ændring til nærværende hovedkonto:
”De fastlagte forsøgsrammer efter reguleringen den 3. september 2003 fastholdes som
udgangspunkt under nærværende hovedkonto.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Narsap Kommunea
Maniitsup Kommunea
Aasiaat Kommuniat
Qasigiannguit Kommuniat
Ilulissat Kommuniat
Qeqertarsuaq Kommune
Uummannaq Kommune
Kommuneqarfik Upernavik
Ammassallip Kommunea

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
0
-232.000 -0,2 -0,2 -0,2
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
1,3
1,3
1,3
1.300.000
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0

HOVEDKONTO 30.13.09 side 1

30.14.15

Tilskud til selvejende institutioner
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Regelgrundlag
Som følge af fejl i lovhjemlen for tildeling af tilskud til selvejende institutioner søges
følgende optaget som tekstændring:
”Der er ikke knyttet nogen regelgrundlag for nærværende hovedkonto.
Grønlands Hjemmestyre har indvilget i at yde tilskud til selvejende institutioner for
børn og unge.”

HOVEDKONTO 30.14.15 side 1

30.14.16

Forsøgsprojekter med sociale formål
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Regelgrundlag
Som følge af i fejl af lovhjemlen for tildeling af tilskud til forsøgsprojekter med sociale
formål ønskes følgende optaget som tekstændring:
”Der er ikke knyttet nogen regelgrundlag for nærværende hovedkonto.
Grønlands Hjemmestyre har indvilget i at yde tilskud til forsøgsprojekter med sociale
formål.”

HOVEDKONTO 30.14.16 side 1

32.01.01

Direktoratet for Sundhed
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

35.000

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 290 i FFL 2004:
”I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der markant har
indsnævret forskellen mellem de lønforhold der tilbydes i Grønland og de lande hvor
meget af det sundhedsfaglige personale rekrutteres fra.
Dette ekstraordinære lønløft finansieres delvist ved udmøntning fra en central pulje til
overenskomstrelaterede formål. Den resterende del finansieres ved forventede
besparelser på udgifterne til vikarbureauer.
På den baggrund søges om en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med
35.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
35.000

HOVEDKONTO 32.01.01 side 1

32.10.02

Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,7

-700.000

-0,7

-0,7

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 294 i FFL 2004:
”Bevillingen reduceres med 400.000 kr. til finansiering af en stilling som edb-konsulent
på hovedkonto 32.11.01, Kystledelsen, med henblik fortsat edb-mæssig servicering af
sundhedsvæsenets institutioner på kysten.
Bevillingen reduceres med yderligere 300.000 kr. med henblik på finansiering af en
varslet forhøjelse af administrationsbidraget til Grønlandsafdelingen i Københavns
Amts Centralindkøb.
Bevillingsreduktionen finansieres ved en tilsvarende reduktion i den afsatte pulje til
udviklingsprojekter.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----700.000 -0,7 -0,7 -0,7

HOVEDKONTO 32.10.02 side 1

32.10.03

Patientbehandling i udlandet, somatisk
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-2,0

-2.000.000

-2,0

-2,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit indsat på side 295 i FFL
2004 som erstatning for sætningen ”Det overvejes at hjemtage knæ- og
hofteoperationer, samt dele af kræftbehandlingen med kemoterapi til Grønland”:
”Som en konsekvens af, at Dronning Ingrids Hospital i 2003-2004 vil hjemtage dele af
den onkologisk behandling (kræftbehandling) fra Rigshospitalet samt den mindre
komplicerede hofte- og knæalloplastik overføres 2.000.000 kr. til hovedkonto 32.10.05,
Dronning Ingrids Hospital. Disse midler kan finansiere de omkostninger, som er
forbundet med førstnævnte tiltag.
Hjemtagningen af den mindre komplicerede hofte- og knæalloplastik udgiftsføres på
hovedkonto 32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer m.v. Udgifterne til knæ- og
hofteoperationer er i Forslag til Finanslov 2004 allerede indarbejdet på hovedkonto
32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer m.v., i forbindelse med rokeringen af 3,0 mio.
kr. på fra hovedkonto 32.10.07, Det Grønlandske Patienthjem.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget på hovedkonto
32.10.05, Dronning Ingrids Hospital.”

Følgende ændring søges optaget i aktivitetsoversigten:
Aktivitetstal
ÆF 04
Udskrivninger, Hamlet
-30
Sengedage, Hamlet
-240

BO 05
-30
-240

BO 06
-30
-240

BO 07
-30
-240

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----2.000.000 -2,0 -2,0 -2,0

HOVEDKONTO 32.10.03 side 1

32.10.05

Dronning Ingrids Hospital
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

3,4

3.400.000

3,4

3,4

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 195 i FFL 2004:
”I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der markant har
indsnævret forskellen mellem de lønforhold der tilbydes i Grønland og de lande hvor
meget af det sundhedsfaglige personale rekrutteres fra.
Dette ekstraordinære lønløft finansieres delvist ved udmøntning fra en central pulje til
overenskomstrelaterede formål. Den resterende del finansieres ved forventede
besparelser på udgifterne til vikarbureauer.
På den baggrund søges om en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med
3.400.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---3,4
3,4
3,4
3.400.000

HOVEDKONTO 32.10.05 side 1

32.10.05

Dronning Ingrids Hospital
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

2,0

2.000.000

2,0

2,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit indsat i slutningen af andet
afsnit på side 297 i FFL 2004 som erstatning for sætningen ”Dronning Ingrids Hospital
overvejer at hjemtage (…) med den eksisterende driftsbevilling”:
”Dronning Ingrids Hospital ønsker at hjemtage dele af den onkologiske behandling
(kræftbehandling) samt den mindre komplicerede hofte- og knæalloplastik (indsættelse
af kunstige led i hofte- og knæ) fra Danmark i løbet af 2003-2004, hvorfor bevillingen
søges forhøjet med 2.000.000 kr. Hjemtagningen af onkologien betyder således, at
personaleforbruget øges med 3 sygeplejersker, hvoraf mindst en har gennemgået den 1årige onkologiske efteruddannelse, ¼ sekretær samt en overlæge.
Hjemtagningen af den mindre komplicerede hofte- og knæalloplastik udgiftsføres på
hovedkonto 32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer m.v. Udgifterne til knæ- og
hofteoperationer er i Forslag til Finanslov 2004 allerede indarbejdet på hovedkonto
32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer m.v., i forbindelse med rokeringen af 3,0 mio.
kr. på fra hovedkonto 32.10.07, Det Grønlandske Patienthjem.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene på hovedkonto
32.10.03, Patientbehandling i udlandet, somatisk.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---1,9
1,9
1,9
1.900.000
0,1
0,1
0,1
100.000

Følgende ændring søges optaget i personaleoversigten:
Forventet personaleforbrug
ÆF 04
Chefstillinger
0
Øvrige
4¼
Personale forbrug i alt
4¼

BO 05
0
4¼
4¼

BO 06
0
4¼
4¼

BO 07
0
4¼
4¼

HOVEDKONTO 32.10.05 side 1

32.10.06

Center for Sundhedsuddannelser
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,3

270.000

0,3

0,3

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter femte afsnit på
side 299 i FFL 2004:
”I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der markant har
indsnævret forskellen mellem de lønforhold der tilbydes i Grønland og de lande hvor
meget af det sundhedsfaglige personale rekrutteres fra.
Dette ekstraordinære lønløft finansieres delvist ved udmøntning fra en central pulje til
overenskomstrelaterede formål. Den resterende del finansieres ved forventede
besparelser på udgifterne til vikarbureauer.
På den baggrund søges om en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med
270.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter”.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,3
0,3
0,3
270.000

HOVEDKONTO 32.10.06 side 1

32.11.01

Kystledelsen
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,5

500.000

0,5

0,5

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger, søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 304 i FFL 2004:
”Sundhedsvæsenet afgav i 1996 det samlede budget på edb området i forbindelse med
finansiering af den tværgående edb-afdeling. De seneste år har sundhedsvæsenet
imidlertid kun fået en meget begrænset servicering af edb på kysten, hvorfor kystens
institutioner i dag har mangelfuldt udstyr og en dagligdag hvor edb-supporten halter
meget bagefter. Denne situation er utilfredsstillende for alle parter, og stærkt
hæmmende for den daglige drift.
For at få serviceret kystsygehusene og tandklinikkerne på et minimalt niveau er det
fundet nødvendigt at afsætte 400.000 kr. til oprettelsen af en ny stilling som edbkonsulent, der skal supportere samtlige kystsygehuse og tandklinikker.
Bevillingen sikre ikke en tilfredsstillende drift af edb-support m.m. på kysten, men vil
sikre den nødvendige bistand til sundhedsdistrikterne til at løse de daglige og mere
rutineprægede opgaver og problemer med edb.
Midler til finansiering af hardware m.m. vil blive pålagt de enkelte sundhedsdistrikters
læge- og tandbetjening.
Der søges ligeledes tilført 100.000 kr. med henblik på tilpasse lønsummen til de faktiske
lønudgifter.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene på hovedkonto
32.10.02, Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål, 32.11.02, Fællesudgifter,
lægebetjening og 32.12.02, Fællesudgifter, tandplejen.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,4
0,4
0,4
400.000
0,1
0,1
0,1
100.000

HOVEDKONTO 32.11.01 side 1

Følgende ændring søges optaget i personaleoversigten:
Forventet personaleforbrug
ÆF 04
Chefstillinger
0
Øvrige
1
Personale forbrug i alt
1

BO 05
0
1
1

BO 06
0
1
1

BO 07
0
1
1

HOVEDKONTO 32.11.01 side 2

32.11.01

Kystledelsen
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

53.000

0,1

0,1

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 304 i FFL 2004
”I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der markant har
indsnævret forskellen mellem de lønforhold der tilbydes i Grønland og de lande hvor
meget af det sundhedsfaglige personale rekrutteres fra.
Dette ekstraordinære lønløft finansieres delvist ved udmøntning fra en central pulje til
overenskomstrelaterede formål. Den resterende del finansieres ved forventede
besparelser på udgifterne til vikarbureauer.
På den baggrund søges om en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med
53.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,1
0,1
53.000

HOVEDKONTO 32.11.01 side 1

32.11.02

Fællesudgifter, lægebetjening
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-3,8

-3.780.000

-3,8

-3,8

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger, søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 305 i FFL 2004:
”Bevillingen søges reduceret med 4.000.000 kr. til hovedkonto 32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening for at finansiere tilføjelse af midler til driftsrammen
for 3 sundhedsdistrikter.
Ydermere søges bevillingen reduceret med på 80.000 kr. der tilføres 32.11.01
Kystledelsen.
Bevillingen søges forhøjet med 300.000 kr. med henblik på finansiering af en varslet
forhøjelse af administrationsbidraget til Grønlandsafdelingen i Københavns Amts
Centralindkøb.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene på hovedkonto
32.10.02, Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål, 32.11.01, Kystledelsen og
32.11.04, Sundhedsdistrikter, lægebetjening.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----3.780.000 -3,8 -3,8 -3,8

HOVEDKONTO 32.11.02 side 1

32.11.04

Sundhedsdistrikter, lægebetjening
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

4,0

4.000.000

4,0

4,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger, søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 307 i FFL 2004:
”Bevillingen søges forøget med 4.000.000 kr. fra hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter,
lægebetjening. Tasiilaq Sundhedsdistrikt tilføres 2.000.000 kr. til at imødekomme det
stigende antal patienttransporter til Dronning Ingrids Hospital. Ilulissat Sundhedsdistrikt
modtager yderligere 1.000.000 kr. som følge af et stigende befolkningstal og til
dækning af forøgede udgifter i forbindelse med specialistbetjening. Endelig tilføres
Uummannaq Sundhedsdistrikt 1.000.000 kr. til dækning af et generelt sigende
udgiftspres i distriktet.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget på hovedkonto
32.11.02, Fællesudgifter, lægebetjening.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---4,0
4,0
4,0
4.000.000

HOVEDKONTO 32.11.04 side 1

32.11.04

Sundhedsdistrikter, lægebetjening
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

3,2

3.166.000

3,2

3,2

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget efter første afsnit på
side 307 i FFL 2004
”I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der markant har
indsnævret forskellen mellem de lønforhold der tilbydes i Grønland og de lande hvor
meget af det sundhedsfaglige personale rekrutteres fra.
Dette ekstraordinære lønløft finansieres delvist ved udmøntning fra en central pulje til
overenskomstrelaterede formål. Den resterende del finansieres ved forventede
besparelser på udgifterne til vikarbureauer.
På den baggrund søges om en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med
3.166.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter..”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---3,2
3,2
3,2
3.166.000

HOVEDKONTO 32.11.04 side 1

32.12.02

Fællesudgifter, tandpleje
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,2

-200.000

-0,2

-0,2

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger, søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 310 i FFL 2004:
”Bevillingen søges reduceret med 200.000 kr. Heraf tilføres 32.11.01, Kystledelsen,
20.000 kr., mens 32.12.03, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, tilføres 180.000.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget på hovedkonto
32.11.01, Kystledelsen og 32.12.03, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----200.000 -0,2 -0,2 -0,2

HOVEDKONTO 32.12.02 side 1

32.12.03

Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,2

180.000

0,2

0,2

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger, søges følgende afsnit optaget efter andet afsnit på
side 311 i FFL 2004:
”Bevillingen søges forhøjes med 180.000 kr. til dækning af øgede personaleudgifter for
Sisimiut tandklinik, samt et generelt øget udgiftspres i Kangerlussuaq efter
indlemmelsen i Sisimiut kommune.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget på hovedkonto
32.12.02, Fællesudgifter, tandpleje.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,2
0,2
0,2
180.000

HOVEDKONTO 32.12.03 side 1

40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

54.000

0,1

0,1

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 54.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,1
0,1
54.000

HOVEDKONTO 40.01.01 side 1

40.01.04

Pædagogisk, psykologisk rådgivning
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

28.000

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 28.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
28.000

HOVEDKONTO 40.01.04 side 1

40.01.07

Tilskud til information og formidling omkring
internationalt programsamarbejde

ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,3

312.000

0,3

0,3

TILSKUDSBEVILLING
Regelgrundlag
Tilskud til denne hovedkonto ydes efter særlig indgåede aftale.
Bevillingsforudsætninger
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag på hovedkonto
27.01.04 Information og formidling af internationale programsamarbejder og på
hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme.
Formålet med dette ændringsforslag er at tildele underliggende kultur- og uddannelsesinstitutioner mulighed for at søge midler til at udføre informations og formidling om
internationale programsamarbejder, herunder hvad angår EU’s kultur- og
uddannelsesprogrammer.
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har i gennem en årrække
løbende informeret sine institutioner om mulighederne for at deltage i internationale
programsamarbejder, bl.a. via EU’s og de nordiske landes kultur- og
uddannelsesprogrammer.
I forbindelse med dette arbejde har Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke samarbejdet med udvalgte institutioner vedr. information og vejledning af
potentielle grønlandske programansøgere. Dertil har Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke undersøgt mulighederne for at privatpersoner eller
private virksomheder kunne udføre informations- og vejledningsopgaven.
Målsætningen er, at Grønlands kultur- og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad
skal have tilgang til information og vejledning om internationale programsamarbejder,
herunder i særdeleshed til EU’s kultur- og uddannelsesprogrammer. Derved opnås
erfaring og ekspertise i udformningen af ansøgninger til programmerne og i deltagelse i
programsamarbejdet, hvormed der opnås mulighed for internationalt samarbejde
omkring finansiering af dele af kultur- og uddannelsessektoren.
De tildelte midler skal anvendes således, at der formidles målbar og konkret information
og vejledning for den pågældende målgruppe inden for kultur- eller
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uddannelsessektoren. Midlerne kan anvendes således, at der aktivt udøves løbende
vejledning af potentielle ansøgere til programmerne.
Følgende kriterier anvendes at lægges til grund for fordelingen af de afsatte finanslovsmidler til underliggende institution, privatpersoner eller private virksomheder:
-

Fremsendelse af ansøgning til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke om tildeling af midler til udarbejdelse af informations- og
vejledningsarbejde i forhold til den pågældende målgruppe.

-

Vurdering af placering og prioritering af arbejdsopgaven i forhold til
institutionens øvrige arbejdsområder og forpligtigelser af Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, såfremt ansøgningen fremsendes fra en
af de underliggende institutioner.

-

Indgåelse af samarbejdsaftale for strategi-, tids- og handlingsplan for
informations- og formidlingsarbejdet, der vurderes og godkendes af
Direktoratet. Herunder aftale om løbende information til Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke om status for informations- og
formidlingsarbejdet.

-

Udarbejdelse af budget og ressourceanvendelse i forhold til anvendelse af det
ansøgte tilskud til arbejdet med information og vejledning om internationale
programsamarbejder, herunder aftale om aflæggelse af årligt budget samt tidsog handlingsplan for den/det følgende års formidlingsarbejde til Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt aftale om tiltagelevering af
uforbrugte midler.

Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,3
0,3
0,3
312.000

HOVEDKONTO 40.01.07 side 2

40.01.09

Elevindkvarteringen(KAF)
ÆF2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING
Ændringsforslaget er udarbejdet på baggrund af ønske herom fra Finansudvalgets side
under samråd med Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.
Ændringen vedrører rettelse af aktivitetstekst i tabel for denne hovedkonto. Ændringen
er budgetneutral.
Følgende skema for aktivitetstal udgår fra budgetbidraget.
Aktivitetstal
Antal kollegieenheder i Nuuk

R 02
751

FL 03
811

FFL 04
811

BO 05
811

BO 06
811

BO 07
811

BO 05
811

BO 06
811

BO 07
811

Følgende skema for aktivitetstal optages for denne hovedkonto.
Aktivitetstal
Antal kollegieenheder i
Grønland

R 02
751

FL 03
811

FFL 04
811

HOVEDKONTO 40.01.09 side 1

40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

136.000

0,1

0,1

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 136.000
kr. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
og hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,1
0,1
136.000

HOVEDKONTO 40.01.10 side 1

40.01.14

EDB i uddannelsessystemet
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0,0

0,0

0,0

TILSKUDSBEVILLING

Bevillingsforudsætninger
Dette ændringsforslag sker som følge af en omprioritering af den samlede bevilling
efter afsluttende forhandlinger med relevante interessenter i forbindelse med projektet
om IT-uddannelsesnettet (ATTAT-projektet). Der er afgivet svar til Finansudvalget
herom i forbindelse med Udvalgets behandling af finanslovforslag 2004. Ændringen er
budgetneutral.
Afsnittet med bevillingsforudsætningerne på side 328 i FFL2004 søges erstattes med:
”Under Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er der på baggrund af Redegørelsen vedr. EDB i folkeskolen nedsat en arbejdsgruppe - IKT-gruppen
for uddannelse og kultur.
Hovedaktiviteten på kontoen er etablering af drift af uddannelsesnettet, hvilket hidtil har
været varetaget som et pilotprojekt i samarbejde med Tele Greenland A/S. Aftalen om
pilotprojektet, hvori TELE bl.a. har sponsoreret opkoblingen af institutionerne samt
trafikafgiften på nettet, udløber ved udgangen af 2003, hvorfor den fulde drift af
ATTAT skal finansieres via nærværende hovedkonto.
For at rationalisere og koordinere opgaveløsningen foreslås driften af ATTAT varetaget
via et nyoprettet IT-center i tilknytning til Inerisaavik. Centret skal samtidig være
primus motor for udviklingen inden for anvendelse af EDB i uddannelsessystemet og
KIIIPs IKT-gruppe foreslås derfor nedlagt.
Driften af et kommende IT-center – incl. den daglige drift af ATTAT - anslås at blive
2.75 mio. kr. Heraf foreslås 1 mio. kr. dækket via brugerbetaling, hvilket giver en
nettoudgift på 1,75 mio. kr. Hertil kommer trafikafgiften, som fra årsskiftet skal betales
til Tele Greenland A/S; den anslås for 2004 til at blive 2. mio. kr. – stigende i overslagsårene til 2,5 mio. kr.
Yderligere er der i 2004 den særlige problemstilling, at de institutioner, som endnu ikke
er koblet på ATTAT bør kunne blive tilsluttet på samme betingelser som de, der er
blevet det i løbet af pilot-perioden. Langt de fleste af de institutioner der mangler er
bygdeskoler, som alle skal have ISDN-forbindelser. Det antages at udgiften til disse
opkoblinger vil udgøre 500.000 kr.
HOVEDKONTO 40.01.14 side 1

IT-center
Trafikafgift
Opkoblinger
I alt
Brugerafgift

2.750.000
2.000.000
500.000
5.250.000
1.000.000

Nettoudgift for Hjemmestyret

4.250.000”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,3
0,3
0,3
300.000
-800.000 -0,3 -0,3 -0,3
0,0
0,0
0,0
500.000

Følgende ændring søges optaget i personaleoversigten
Forventet personaleforbrug
ÆF 04
Chefstillinger
0
Øvrige
1
Personale forbrug i alt
1

BO 05
0
1
1

BO 06
0
1
1

BO 07
0
1
1

HOVEDKONTO 40.01.14 side 2

40.01.16

CopyDan aftale
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

60.000

0,1

0,1

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af ændrede forudsætninger søges følgende optaget efter tredje afsnit på
side 331 i FFL 2004:
”Bevillingen søges forhøjet med 60.000 kr. med henblik på at finansiere en øget udgift
til CopyDan aftalen som konsekvens af et nogenlunde konstant elevtal for 2002 og
2003, dog med en mindre pristalsregulering af afgiften pr. elev
Udgiftsbehovet finansieres over hovedkonto 40.11.13 Bygge- og anlægsskolen og er
således uden DAU-effekt for Landskassen.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,1
0,1
60.000

HOVEDKONTO 40.01.16 side 1

40.10.11

Ado Lyngep Ataarfia
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

59.000

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 59.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
59.000

HOVEDKONTO 40.10.11 side 1

40.10.13

Vidtgående specialundervisning i folkeskolen
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

1,6

1.737.000

1,4

1,4

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK er der indgået aftale med KANUKOKA omkring en regulering af
satsen for vidtgående specialundervisning ved en tillægsaftale til bloktilskudsaftalen for
2004, som svarer til ansøgte bevilling.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---1,6
1,4
1,4
1.737.000

HOVEDKONTO 40.10.13 side 1

40.10.14

Atuarfitsialak - Den gode skole
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

37.000

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 37.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
37.000

HOVEDKONTO 40.10.14 side 1

40.11.13

Bygge- og anlægsskolen
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,2

-180.000

-0,2

-0,2

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af ændrede forudsætninger søges følgende optaget efter femte afsnit i
bevillingsforudsætningerne på side 349 i FFL 2004:
”Bevillingen søges reduceret med 180.000 kr. som konsekvens af Bygge- og
anlægsskolens tilførsel i efteråret 2003 af 1. etape af kollegiebyggeri på i alt 3 etaper,
hvilket medfører mindreudgifter til eksterne lejemål.
Besparelsen finansierer merudgiftsbehovet på henholdsvis kr. 60.000 for hovedkonto
40.01.16 CopyDan aftale og kr. 120.000 for hovedkonto 40.13.01 USF, administration
og er således uden DAU-effekt for Landskassen.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ----180.000 -0,2 -0,2 -0,2

HOVEDKONTO 40.11.13 side 1

40.12.27

Drifts af Ilimmarfik
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

0.000

-5,5

-5,5

DRIFTSBEVILLING
Ændringsforslaget er udarbejdet på baggrund af ønske herom fra Finansudvalgets side
under samråd med Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.
Som følge af ændrede forudsætninger søges afsnittet under budgetforudsætningerne
erstattet med følgende på side 395 i FFL04:
”Med forslag til finanslov for 2004 er det realistisk at kunne påbegynde udflytningen til
Ilimmarfik fra efteråret 2006, idet landsstyreområdet forudsætter at byggeriet
gennemføres således at ibrugtagningen kan ske i etaper. Byggeriet af Ilimmarfik vil
efter det foreliggende kunne afsluttes i 2007.
Som følge af en fornyet gennemgang af administrationsudgifterne med henblik på
effektivisering og den nye byggetakt anses det ikke for nærværende at være realistisk at
skulle indregne budget til aktivitetsudvidelse før end fra 2008, hvor effekten af den nye
bygningsmæssige kapacitet giver udslag i en øget optagelse af studerende og hvor
denne øgede kapacitet påregnes at få virkning med en aktivitetsudvidelse for
Ilimmarfik.
Denne aktivitetsudvidelse er i store træk beskrevet som:
1. Antallet af studerende øges til + 50% i forhold til år 2000.
2. Antallet af medarbejdere forventes på denne baggrund øget
med ca. 25%
Behovet for særlige driftsmidler ved etableringen af Ilimmarfik kan herefter begrænses i
2006-07 til ca. 1,2 mio. kr. jf. beslutningsforslaget til Ilimmarfik, mens der i disse år er
driftsudgifter på ca. 4,8 mio. kr.,
Beløbene vil være udgangspunkt i finanslovforslaget 2006 og 2007 til dækning af de
beskrevne aktiviteter. Der fremsendes derfor ændringsforslag til finanslovforslaget, der
reducere bevillinger for denne hovedkonto med 5,5 mio. kr.. Rammebevillingen fra
2005-06 er hermed 6,0 mio. kr. Denne rammebevilling stiger til 11,5 mio. kr. i 2008
med en fuld kapacitetsudnyttelse af Universitetsparken jf. beslutningsgrundlaget for
Universitetsparken”.

HOVEDKONTO 40.12.27 side 1

40.13.01

USF, adm.
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

120.000

0,1

0,1

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af ændrede forudsætninger søges følgende optaget efter tredje afsnit på
side 396 i FFL 2004
”Bevillingen søges forhøjet med 120.000 kr. som følge af at USF med virkning fra 2004
skal betale for at køre på egen citrix-server til drift af uddannelsesstøtte/lønsystem.
Udgiftsbehovet finansieres over hovedkonto 40.11.13 Bygge- og anlægsskolen og er
således uden DAU-effekt for Landskassen.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,1
0,1
120.000

HOVEDKONTO 40.13.01 side 1

40.13.24

Udlån
FL 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

LOVBUNDEN BEVILLING
I forbindelse med en efterfølgende gennemgang af Finanslovforslag 2004 er der fundet
anledning til berigtigelse af et enkelt afsnit i bevillingsforudsætningerne.
Bevillingsforudsætninger
Som konsekvens af efterfølgende gennemgang af FFL 2004 søges følgende afsnit
erstattet på side 399: ”Der henvises til tekstanmærkning vedr. lånesatser. I
tekstanmærkningen er det præciseret, at der kun kan ydes ét engangslån. Der henvises
til tekstanmærkning vedr. fastsættelse af maksimale antal rykkere.” med ”Der henvises
til tekstanmærkning vedr. lånesatser. I tekstanmærkningen er det præciseret, at der kun
kan ydes ét engangslån. Der henvises til tekstanmærkning vedr. fastsættelse af
rykkergebyr”.

HOVEDKONTO 40.13.24 side 1

40.13.24

Udlån
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-9.6

-3.200.000

-9,6

-9,6

LOVBUNDEN BEVILLING
Der er udarbejdet ændringsforslag som følge af at ”Forslag til landstingsforordning om
uddannelsesstøtte”, der efter forslagets 1. behandling er trukket tilbage af landsstyret.
Afsnit i budgetbidrag om regelgrundlag, bevillingsforudsætninger og aktivitetstal udgår
og erstattes med følgende:
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte.
Bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte.
Der er knyttet en tekstanmærkning til nærværende konto.
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen dækker studielån, indfrielse af misligholdte indfriede banklån og studielån
samt lån til dækning af for meget udbetalt støtte. Studielån ydes kun til
uddannelsessøgende på mellem og videregående støtteberettigede uddannelse (uddnr.
3xxxxx eller 8xxxxx). Lån til dækning af for meget udbetalt støtte skal tilbydes til
støttemodtagere, der har modtaget for meget udbetalt støtte.
Der søges optaget følgende ændringer i aktivitetstabellen:
”Aktivitetstal
Bevilgede lån
Engangslån
Årslån
Lån til dækning af
for meget udbetalt
støtte (note 1)

R 02

FL 03

FFL 04
105
-250

BO 05
105
-250

BO 06
105
-250

BO 07
105
-250

-140

-140

-140

-140

Note 1: Udover de oprettede lån vil der være et større antal, der ikke oprettes som lån
fordi den uddannelsessøgende ikke vedgår sig gælden.”

HOVEDKONTO 40.13.24 side 1

40.13.50

Stipendier og børnetilæg
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

6,8

2.300.000

6,8

6,8

LOVBUNDEN BEVILLING
Der er udarbejdet ændringsforslag som følge af at ”Forslag til landstingsforordning om
uddannelsesstøtte”, der efter forslagets 1. behandling er trukket tilbage af landsstyret og
anvendelse af seneste skøn fra 2003.
Afsnit i budgetbidrag om regelgrundlag, bevillingsforudsætninger og aktivitetstal udgår
og erstattes med følgende:
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte.
Bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte.
Bevillingsforudsætninger
Der henvises til tekstanmærkning vedr. satser for stipendium.

HOVEDKONTO 40.13.50 side 1

40.13.60

Særydelser, rejseudgifter mm, USF
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

1,0

300.000

1,0

1,0

TILSKUDSBEVILLING
Der er udarbejdet ændringsforslag som følge af at ”Forslag til landstingsforordning om
uddannelsesstøtte” efter forslagets 1. behandling er trukket tilbage af landsstyret.
Afsnit i budgetbidrag om regelgrundlag, bevillingsforudsætninger og aktivitetstal udgår
og erstattes med følgende:
”Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, ændret ved
Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingsforordning om
uddannelsesstøtte, samt Bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte.
Der er knyttet en tekstanmærkning til nærværende konto.
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen omfatter alle ikke-lovbundne udgifter til uddannelse af grønlandske
uddannelsessøgende, dvs. udgifter til kost og logi, frirejser, godstransport, bogudgifter,
behandlingsudgifter, bus- og togkort, samt undervisningsafgifter, der bogføres af
Uddannelsesstøtteforvaltningen.”

HOVEDKONTO 11.11.11 side 1

40.13.61

Særydelser, rejseudgifter mm, KIIIP’s institutioner
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

1,8

600.000

1,8

1,8

TILSKUDSBEVILLING
Der er udarbejdet ændringsforslag som følge af at ”Forslag til landstingsforordning om
uddannelsesstøtte” der efter forslagets 1. behandling er trukket tilbage af landsstyret.
Afsnittene i budgetbidrag om regelgrundlag, bevillingsforudsætninger og aktivitetstal
udgår og erstattes med følgende:
”Regelgrundlag
Udgifterne afholdes i henhold til Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om
uddannelsesstøtte, ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 om ændring
af Landstingsforordning om uddannelsesstøtte, samt Bekendtgørelse nr. 3. af 6. feb.
1998 og uddannelsesstøtte.
Der er knyttet en tekstanmærkning til nærværende konto.
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen omfatter alle undervisningsinstitutioners ikke-lovbundne udgifter til
uddannelse af grønlandske uddannelsessøgende, dvs. udgifter til kost og logi, frirejser,
gods-transport, bogudgifter, behandlingsudgifter, bus- og togkort, samt undervisningsafgifter. Der er endvidere afsat midler til 50 højskoleophold.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ilinniarfissuaq
Jern- og Metalskolen
KIIIPs uddannelsesafdeling i Danmark, DKUA
ATI/Fiskeindustriskolen
Bygge- og Anlægsskolen
GU-Aasiaat
GU-Nuuk
GU-Qaqortoq
Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
Fåreholderskolen
Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
Imarsiornermik Ilinniarfik
Ilisimatusarfik
INUILI/Levnedsmiddelskolen
Journalistskolen
Kunstskolen
KIIIP GR
Elever i Pituffik
Sprogcentret
Center for Sundhed
Elever i Kangerlussuaq
ISI/ Socialrådgiveruddannelsen

36.000
36.000
278.200
1.000
27.000
10.800
8.400
1.000
57.600
27.000
1.000
54.000
5.400
1.000
20.400
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
18.000
1.000
7.200
600.000

”
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40.14.09

Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

1.200.000

1,2

1,2

1,2

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
På baggrund af debatten i Landstinget under 2. behandlingen af FFL 2004 hvor der var
bred opbakning bag ønsket om fortsat støtte til Tilskud til grønlandske aviser og NCB
afgifter fremsætter et enigt Finansudvalg nærværende ændringsforslag.
Der afsættes en årlig bevilling på 1.200.000 kr. Bevillingen skal administreres på
samme grundlag som i 2003, og med op til 600.000 kr. i portostøtte og op til 600.000
kr. som tilskud til betaling af NCB afgifter.
Finansudvalget foreslår at merudgifterne finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
I FL 2003 blev bl.a. oplyst i budgetbidraget til hovedkontoen, at ordningens fremtid
ville indgå i den medielovgivningsreform, der vil blive fremsat i forbindelse med EM
2003.
Finansudvalget skal på denne baggrund efterlyse denne reform, samt hvis det trækker
yderligere ud anmode om en mediepolitisk redegørelse på en af samlingerne i 2004.

HOVEDKONTO 40.14.09 side 1

40.14.51

Grønlands andel af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

INDTÆGTSBEVILLING
Regelgrundlag
Ændringsbidraget er som følge af, at teksten ændres som følge af ændring af den danske
tipslov og erstattes af følgende:
”Indtægten afholdes i henhold til den danske lov om visse spil, lotterier og væddemål,
jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002 med senere ændringer.”
Bevillingsforudsætninger
Ændringsbidraget er som følge af, at teksten ændres som følge af ændring af den danske
tipslov og erstattes af følgende:
”På nærværende hovedkonto budgetteres med indtægterne fra Grønlands del af
overskuddet fra Dansk Tipstjenestes virksomhed efter reduktion af dansk statsafgift.
Ved lov nr. 204 af 26. marts 2003 ændredes den danske tipslov således at Grønlands
andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste blev fritaget for dansk statsafgift.
Statsafgiften indtægtsføres på hovedkonto 24.11.21.
Bevillingen er en a conto-bevilling, idet den endelige størrelse først foreligger, når
Dansk Tipstjeneste aflægger regnskab for 2004 i år 2005.
Kontoen modsvares af hovedkonto 40.14.28, Tilskud fra Grønlands andel af
overskuddet i Dansk tipstjeneste.
Der er knyttet tekstanmærkninger til hovedkonto 40.14.28.”

HOVEDKONTO 40.14.51 side 1

45.10.12

Midtgrønlands Provsti
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

45.000

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 45.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,1
0,0
0,0
45.000

HOVEDKONTO 45.10.12 side 1

50.01.01

Direktoratet for Fiskeri og Fangst, administration
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0

0

0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Teksten i FFL 2004 suppleres med følgende:
”Forøgelsen af personaleforbruget fra 29 stillinger i 2003 til 34 stillinger i 2004 og BOårene er dels begrundet i et generelt ønske blandt andet fra erhvervene, som Direktoratet
betjener, at sagerne behandles hurtigere og på et højt fagligt niveau.
Det stiller krav til flere akademiske medarbejdere med særlig faglig indsigt indenfor
økonomi og jura.
Dels har Landsstyret et ønske om at sikre sådanne rammebetingelser for fiskerierhvervet, at dette kan drives rentabelt. Dette kræver ”værktøjer”, som sætter forvaltningen i
stand til at etablere og vedligeholde databaser og økonomiske simuleringsmodeller, som
kan danne baggrund for de analyser, som er nødvendige for at træffe de meget komplekse politiske beslutninger.
Beslutninger som skal samles i en langsigtet fiskeripolitik, som sikrer en fortsat udvikling af erhvervet.”
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50.01.03

Fiskeri og Fangst
FFL 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

3,7

3,7

0

TILSKUDSBEVILLING
Der ønskes på baggrund af midtvejsforhandlingen med EU afsat 0,5 mio. Euro til
forsøgsfiskeri i overslagsårede 2005 og 2006 efter arter, som kan danne basis for
kommercielt fiskeri. En tilsvarende bevilling er afsat i FFL 2004 for finansåret 2004.
Udmøntingen af bevillingen sker efter samme retningslinjer i alle årene.
Den i FFL 2004 anførte tekst under Fiskeriområdet pkt. e) suppleres med følgende:
”Bevillingen gives for at forøge budgettet og kapaciteten i Grønlands Naturinstitut fra 1.
januar 2004.
Bevillingen administreres af Direktoratet for Fiskeri og Fangst, hvortil Grønlands
Naturinstitut fremsender ansøgninger om projekter, der falder ind under formålet, og
indeholdende beskrivelse af program og budget for forsøgsfiskeriprojektet.
I programmet skal der tages særligt hensyn til styrkelsen af Grønlands Naturinstituts
indsats for rådgivning om fiskeriet og til mulighederne for udviklingen af fiskeri på
kommercielt interessante fiske- og skaldyrsarter.”

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
R 02
FL 03
ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---Forsøgsfiskeri (EU3,7
3,7
aftale)
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50.01.08

Konsulenttjeneste for fiskere og fangere
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

2.600.000

0

0

0

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ønsket om en generel kompetenceudvikling i erhvervslivet herunder
indenfor fiskeriet og fangsterhvervet, finder Landsstyret det vigtigt, at erhvervet selv
påtager sig en større del af ansvaret for sin egen udvikling.
I dag retter fiskere og fangere henvendelse til de offentlige myndigheder i talrige sager,
som kan og skal løses af erhvervet selv. Dette drejer sig om alt fra tekniske til
administrative spørgsmål.
I de seneste år har disse henvendelser taget til i konsekvens af nedlæggelsen af den
offentlige konsulenttjeneste KIS.
Bevillingsændringen sker på baggrund af oplæg fra fiskernes og fangernes organisation
KNAPK, som ønsker at påtage sig et større ansvar for udviklingen af fisker- og
fangererhvervet gennem rådgivning til disse erhververe.
Rådgivningen vil primært rette sig mod administrative opgaver i forhold til det at drive
selvstændig virksomhed, samt mod tekniske i forhold til anskaffelse og løbende
vedligeholdelse af aktiver, som medgår til erhvervsudøvelsen.
Det er samtidig forudsat, at en sådan konsulentvirksomhed i et vist omfang vil aflaste
såvel centraladministrationen som de lokale erhvervskontorer i forbindelse med
henvendelser fra fiskere og fangere.
Således kan Landsstyret ved udarbejdelse af en servicekontrakt mellem KNAPK og
Grønlands Hjemmestyre søge bestemte opgaver fremmet i medfør af ordningen. I første
omgang søges der indgået en 1-årig servicekontrakt.
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50.06.02

Indhandlingstilskud til rå isede rejer
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

4.000.000

0

0

TILSKUDSBEVILLING
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”Bevillingsændringen sker på baggrund af redegørelse fra et paritetisk nævn, Nævnet
vedrørende udviklingen i det kystnære rejefiskeri, som er forelagt Landsstyret, og hvori
det er anført, at prisudviklingen og omkostningsstrukturen i det kystnære rejefiskeri
indikerer et gennemsnitligt tilskudsbehov på kr. 0,40 pr. kilo rå iset reje.
Bevillingen dækker perioden 1. januar – 31. marts 2004.”
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50.07.14

Vedligeholdelse af fangsthytter
FFL 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

- 0,2

- 200.000

- 0,2

- 0,2

TILSKUDSBEVILLING

Bevillingen overføres til hovedkonto 50.07.15 Fangstrejser
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50.07.15

Fangstrejser
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,2

200.000

0,2

0,2

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen anvendes som tilskud til ud- og hjemrejse for fangerfamilier, der opholder
sig i længere tid (ca. 1 år) på fangstpladser langt fra bygder og byer i fortrinsvis
Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Tilskuddene ydes til transport i forbindelse med
flytningen, og til bærbart radioudstyr eller til fangstboliger og lignende.
Tilskud til fangstrejser ydes i henhold til årlige ansøgninger.
Endvidere kan der ydes tilskud til kortvarige fangstrejser af ca. 1 måneds varighed.
Endelig kan der ydes begrænset tilskud til nybygning og renovering af fangsthytter,
ligesom der kan ydes tilskud til installering af nyt kraftigt radiokommunikationsudstyr,
som kan bruges til at meddele ændringer af fangstturens varighed og til eventuelle
nødhjælpssituationer.
Der ydes indtil 70% tilskud til de tilskudsberettigede formål efter ansøgning fra
kommunerne. Der skal ligeledes aflægges regnskab for aktivitetens gennemførelse.
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64.10.16

Finansieringsstøtte
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0

0

0

TILSKUDSBEVILLING
Der er konstateret en forskel mellem den grønlandske og den danske tekst i et afsnit af
teksten under afsnittet ”Selektiv fragtstøtte” i budgetbidraget til nærværende
hovedkonto i FFL 2004. Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Den korrekte tekst skal være:
”Der ydes en generel støtte på 40 % af tariffragten for intern transport i Grønland til
producenter af grønlandske fødevarer eller andre grønlandsk producerede varer.”
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64.10.17

Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. Kr. ---0,5
0,5

500.000

0,5

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag på hovedkonto
27.01.04 Information og formidling af international programsamarbejder og på
hovedkonto 40.01.07 Tilskud til information og formidling af international
programsamarbejder.
Der er i forbindelse med denne ændring oprettet ny tekstanmærkning til denne konto.
Nærværende hovedkonto søges forhøjet årligt med kr. 500.000 med henblik på at
udmønte en bevilling til information og formidling om internationale
programsamarbejder.
Teksten i FFL 2004 suppleres med følgende:
”Landsstyret kan indgå servicekontrakt med et administrationsselskab eller en
institution for at få ydet professionel hjælp til at informere og give praktisk bistand til
potentielle grønlandske ansøgere, der vil kunne søge medfinansiering og støtte fra
udviklingsprogrammer og –puljer i EU- og nordisk regi. Som eksempler kan nævnes
Northern Periphery Programme (NPP) og andre EU-programmer samt NORA. Et sådant
selskab eller institution skal have en opsøgende funktion samt sikre opdateret viden om
eksisterende og eventuelle nye programmer og støttemuligheder.”
Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation
ÆF 04
Rådgivning

500.000

BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,5
0,5
0,5
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64.11.02

Amutsiviit, Grønlands Værfter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Det foreslås at nærværende hovedkonto optages med nedenstående tekst:
”Regelgrundlag
Lovgrundlaget for Amutsiviit aktiviteter er Landstingsforordning nr. 8 af 19. december
1986 om GTO.
Bevillingsforudsætninger
Amutsiviit er en nettostyret virksomhed, der er under afvikling. Virksomheden har haft
8 værftsenheder, som i en proces siden 1998 hver for sig er blevet privatiseret,
overdraget til kommuner eller lukket.
Tilbage i den nettostyrede virksomhed er de forpligtelser, som de enkelte enheder,
efterhånden som de er blevet udskilt, ikke har overtaget. Det omhandler garantier,
feriepengeforpligtelser, debitorer, kreditorer, anden gæld og tab i forbindelse med, at
aktiver er overdraget til andre til værdier, der er lavere end de bogførte værdier.
Bevillingen dækker også udgifter til udarbejdelse og revision af årsregnskaber.
Amutsiviit modtager renter og afdrag på gældsbreve, som er udstedt til nogle af de
udskilte værftsenheder. Når Amutsiviits sidste forpligtelser er afsluttede, vil der blive
redegjort for eventuelle mellemregninger med Hjemmestyret, og Amutsiviits
dokumenter og papirer vil blive arkiverede. Eventuelle opfølgninger vedrørende
gældsbrevene vil også blive håndteret.
Som følge af, at der stadig er væsentlige enkelte uafsluttede sager, f.eks. en større
retssag og debitorpleje, er der behov for at lade den nettostyrede virksomhed fortsætte
afviklingen i 2004.”
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64.12.04

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, rente
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,4

0

-1,3

-3,9

INDTÆGTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af justeringer i låne porteføljen for finansåret 2004 og fremefter vedrørende
anlægskonti 89.71.40 Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån og
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering søges nærværende hovedkonto
opjusteret.
Der søges ikke om ændringer i teksten i FFL2004.
Der søges følgende ændringer i specifikationen i forhold til FFL2004:
Specifikation
Renter
BO 2004 Gældsbrev 2004-2024
BO 2005 Gældsbrev 2005-2025
BO 2006 Gældsbrev 2006-2026
BO 2007 Gældsbrev 2007-2027
Nettoændring

2004
--- kr. --0
0
0
0
0

2005
2006
2007
--- mio. kr. --0,4
0,3
0,3
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,4
1,3
3,9

Nedenstående tabel erstatter tilsvarende tabel i FFL2004:

Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægslån i alt:

Saldo primo
Afdrag
Bruttoudlån
Nettoudlån
Renter
Saldo ultimo

2004
--- kr. --708.673.060
87.526.421
81.100.000
-6.426.421
40.551.041
702.246.639

2005
2006
--- mio. kr. --702,0
697,5
91,5
95,9
87,0
116,4
-4,5
20,5
40,1
39,5
697,5
718,0

2007
718,0
101,7
120,0
18,3
40,8
736,3

HOVEDKONTO 64.12.04 side 1

64.12.05

Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, afdrag
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,4

0

-1,3

-3,5

INDTÆGTBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af justeringer i låne porteføljen for finansåret 2004 og fremefter vedrørende
anlægskonti 89.71.40 Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån og
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering søges nærværende hovedkonto
opjusteret.
Der søges ikke om ændringer i teksten i FFL2004.
Der søges følgende ændringer i specifikationen i forhold til FFL2004:
Specifikation
Afdrag
BO 2004 Gældsbrev 2004-2024
BO 2005 Gældsbrev 2005-2025
BO 2006 Gældsbrev 2006-2026
BO 2007 Gældsbrev 2007-2027
Nettoændring

2004
--- kr. --0
0
0
0
0

2005
2006
2007
--- mio. kr. --0,4
0,4
0,4
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,4
1,3
3,5

Nedenstående tabel erstatter tilsvarende tabel i FFL2004:

Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægslån i alt:

Saldo primo
Afdrag
Bruttoudlån
Nettoudlån
Renter
Saldo ultimo

2004
--- kr. --708.673.060
87.526.421
81.100.000
-6.426.421
40.551.041
702.246.639

2005
2006
--- mio. kr. --702,0
697,5
91,5
95,9
87,0
116,4
-4,5
20,5
40,1
39,5
697,5
718,0

2007
718,0
101,7
120,0
18,3
40,8
736,3
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64.13.12

Mandetimetilskud til kommunale byggesæt
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

-0,2

-200.000

-0,2

-0,2

TILSKUDSBEVILLING

Bevillingsforudsætninger
Da behovet på denne konto forventes at blive ca. 200.000 kr. mindre end forudsat i FFL
2004, foreslås overført kr. 200.000 til konto 64.13.16. Ligestillingsråd

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0
0
0
0
-200.000 -0,2 -0,2 -0,2
0,0
0,0
0,0
0
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64.13.16

Ligestillingsråd
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,2

200.000

0,2

0,2

TILSKUDSBEVILLING

Bevillingsforudsætninger
Som følge af vedtagelse af Landstingslov nr.7 af 11.april 2003 om ligestilling af kvinder
og mænd søges om yderligere kr. 200.000 til oplysnings- og informationskampagner for
borgere og myndigheder om den nye lov.
Bevillingen foreslås overført fra konto 64.13.12 Mandetimetilskud til kommunale
byggesæt, idet behovet forventes at blive ca. 200.000 mindre end forudsat i FFL 2004
på denne konto.

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,0
0,0
0,0
0
0,2
0,2
0,2
200.000
0,0
0,0
0,0
0
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73.02.01

Havnemyndighed
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

400.000

0,0

0,0

0,0

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende ændringer søges optaget:
”Hovedkontoen søges forhøjet med 400.000 kr. til finansiering af en forpagtningsaftale
med LA Skibstømrer ApS. Forpagtningsaftalen omfatter driften af beddingen i Sisimiut.
Den gældende aftale udløber i 2003 og ikke i 2004 som beskrevet i Forslag til Finanslov
for 2003. Uden en forlængelse af aftalen med det anførte tilskud vil værftet indstille sin
virksomhed. Værftet anses for at være af vital interesse for især fiskerierhvervet i Sisimiut.
I løbet af 2004 vil forpagtningsaftalen blive genforhandlet med henblik på betingelser og
tilskuddets størrelse i 2005. ”
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73.02.02

Havnevedligehold
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-0,5

-500.000

-0,1

-0,1

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”Bevillingen nedskrives med 500.000 kr. i 2004, 500.000 kr. i 2005 og 100.000 kr. i
2006 og 2007 som følge af en omfordeling af midlerne til hovedkonto 74.01.06
Landsplanlægning.”
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73.10.07

Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,1

650.000

-0,2

-0,3

TILSKUDSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende ændringer søges optaget:
”Arctic Umiaq Line A/S har udarbejdet opgørelse over, i hvilken takt, der forventes
afgang af tjenestemænd.
Aktivitetstal
Nyindgåede ordninger
Supplerende ydelse

ÆF 04
3
3

BO 05
1
6

BO 06
0
7

BO 07
0
6

Dette ændrer bevillingsprofilen på nærværende konto, idet bevillingen må afspejle de
aktuelle udbetalinger til fratrædelsesordningen.”
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73.10.10

Skibspassagertrafik
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

7,0

7,0

TILSKUDSBEVILLING
Ved udmøntning af hovedkonto 73.99.99, Budgetregulering Tilskud, optaget på Finanslov
2003 er der ved en fejlkontering sket en negativ regulering af bevillingen på nærværende
hovedkonto i overslagsårene 2006 og 2007 med 7,0 mio. kr. i hvert af årene.
Der er tale om en teknisk ændring uden bevillingsmæssige konsekvenser, idet budget
tilpasningen for så vidt angår de 7 mio. kr. i overslagsårene 2006 og 2007 er knyttet til ruteog distriktshelikopterbeflyvning i Sydgrønland og udmøntes på hovedkonto 73.20.09,
intern beflyvning, servicekontrakter.
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73.20.09

Intern beflyvning, servicekontrakter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

-7,0

-7,0

TILSKUDSBEVILLING
Ved udmøntning af hovedkonto 73.99.99, Budgetregulering Tilskud, optaget på Finanslov
2003 er der ved en fejlkontering ikke sket en negativ regulering af bevillingen på nærværende hovedkonto i overslagsårene 2006 og 2007 med 7,0 mio. kr. i hvert af årene.
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73.93.02

Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drift
ÆF 2004
0

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----1,4
-1,4
-1,4

DRIFTSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”På baggrund af henstilling nr. 16 fra Landstingets Finansudvalg søges bevillingen
nedsat med 1,4 mio. kr. i 2005-2007, da Lufthavnen i Paamiut ikke planlægges færdiggjort. Beløbet var afsat til driften af Paamiut Lufthavn.”
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74.01.06

Landsplanlægning
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

500.000

0,5

0,1

0,1

DRIFTSBEVILLING
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning
som senest ændret ved Landstingsforordning nr. 17 af 30. oktober 1992.
Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og
planlægning som ændret ved Bekendtgørelse nr. 43 af 15. november 1994.
Disse suppleres af et antal vejledninger, der primært er målrettet mod den kommunale
areal- og planmyndighed.
Bevillingsforudsætninger
I konsekvens af
- behovet for en revision af regelsættet for arealanvendelse og planlægning
- iværksættelsen af Landsstyrets handlingsplan for landsplanlægningen, sept. 2003
søges teksten under bevillingsforudsætninger på side 567 i FFL-2004 erstattet af følgende tekst:
”Regelsættet om arealanvendelse og planlægning er utidssvarende og administrativt
tungt. For at modernisere og forenkle forvaltningen af området gennemføres en revision
af lovgivningen. Samtidig er der retlige forhold i regelsættet, som er uafklarede. Landstingets Ombudsmand har således i 2002 gjort Landstingets Lovudvalg opmærksom på,
at bekendtgørelsens bestemmelser om den kommunale tilsynsforpligtelse er uden lovhjemmel. Der antages ekstern konsulentbistand til afklaring af juridiske og byplanmæssige aspekter ved ændring af regelsættet.
I perioden 2004-2005 igangsættes et egentligt og kontinuert landsplanarbejde med henblik på fremlæggelse af forslag til overordnede landsplanmæssige hovedretningslinier.
Landsplanarbejdets igangsætning forudsætter en ekstra AC-medarbejder i en 2-årig
projektansættelse samt udgifter i forbindelse med tryk og udsendelse af debatmateriale.
I 2004 planlægges specifikt følgende opgaver:
- Vejledning af kommunernes arealadministrative personale
- Systemmæssig vedligeholdelse af NIN – Grønlands Arealregister
- Fortsat revision af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992
- Igangsætning af landsplanlægningen.”
HOVEDKONTO 74.01.06 side 1

Følgende ændring søges optaget i budgetspecifikationen:
”Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter
”

ÆF 04 BO 05 BO 06 BO 07
---- mio. kr. ---0,3
0,0
0,0
250.000
0,2
0,1
0,1
250.000
0,0
0,0
0,0
0
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75.86.21

Miljøteknologi, anlæg
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

1.500.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Der søges optaget følgende nye budgetbidrag, med følgende indhold:
”Bevillingsforudsætninger
Formålet med bevillingen er at støtte kommunernes indsats for en mere miljørigtig affaldsbortskaffelse i bygder og mindre byer. Bevillingen vil primært blive anvendt som
støtte til kommunernes etablering af anlæg til affaldsbortskaffelse i bygder og mindre
byer, f.eks. udskiftning af nedslidte bygdeforbrændingsanlæg, ny forbrændingsanlæg,
modtagefaciliteter for farligt affald, anlæg der forbereder affaldet til transport osv.
Bevillingen kan også anvendes til renovering af bygdeforbrændingsanlæggene som følge af konstruktionsfejl.
Endvidere vil bevillingen blive anvendt som støtte til kommunernes etablering af modtagefaciliteter til miljøfarligt affald samt udskiftning af nedslidte forbrændingsanlæg.
Bevillingen modsvares af en tilsvarende nedskrivning af bevillingen på hovedkonto
75.86.22 Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i mellemstore byer.”
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
999.13.057

Affaldsbortskaffelse 2004

Diverse steder
996.13.063

Pilotprojekt
transport af affald

Påbegyndes i 2004

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

1.000

1.000

1.000

0,0

0,0

0,0

500

500

500

0,0

0,0

0,0

1.500

0,0

0,0

0,0
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Diverse steder
999.13.057
Affaldsbortskaffelse 2004
Projektet affaldsbortskaffelse er et årligt tilbagevendende projekt, hvor der ydes støtte til kommunerne i
forbindelse med etablering af miljøanlæg, f.eks. modtagefaciliteter for farligt affald, forbrændingsanlæg
eller renovering af heraf som følge af konstruktionsfejl. Fordelingen af bevillingen et år afhænger af
kommunernes ønsker til etablering af miljøanlæg. Støtten til bygdeforbrændingsanlæg afhænger i praksis
af den enkelte kommunes vilje til selv at investere i affaldsbortskaffelse. Det forudsættes, at kommunerne
kan medvirke til finansiering af de nødvendige følgeinvesteringer til intern byggemodning, infrastruktur,
transportmateriel osv. Anlæggene forudsættes placeret i overensstemmelse med godkendte lokalplaner.
Bevillingen anvendes også til renovering af bygdeforbrændingsanlæggene som følge af konstruktionsfejl.
Endvidere skal der i år 2004 starte et pilotprojekt modtagefaciliteter for bygder og mindre byer. På sigt
vil projektet blive anvendt til at udskifte nedslidte bygdeforbrændingsanlæg med nye anlæg til miljørigtig
bortskaffelse i bygder og mindre byer.
Projektets gennemførelse medfører ikke øgede driftsudgifter for Grønlands Hjemmestyre eller udgifter
for andre anlægsprojekter.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004 – 05

Diverse steder
996.13.063
Pilotprojekt transport af affald
Pilotprojekt transport af affald fra bygder til en by med forbrændingsanlæg. Pilotprojektet skal afklare,
om det praktisk er muligt at transportere affaldet fra bygderne til byer med forbrændingsanlæg. Bevillingen anvendes til at belyse, om det er muligt at erstatte bygdeforbrændingsanlæggene med anlæg, der
forbereder affaldet til transport af affaldet. Pilotprojektområdet udvælges i samarbejde med kommunerne.
DMN er for øjeblikket ved at få belyst, hvorvidt transport/fællesløsningen er økonomisk, logistisk og
miljømæssig realiserbar, samt om denne løsning miljømæssigt og samfundsøkonomisk er bedre end den
hidtidige plan/praksis, hvor der etableres forbrændingsanlæg i de enkelte byer og bygder. Der er derfor i
første omgang behov for at få afprøvet om i det praksis er muligt at transportere forbrændingsegnet affald
fra bygderne til forbrændingsanlæggene i byerne. Ved udformningen af pilotprojektet kan der komme
mindre ekstraordinære udgifter, som kan dækkes af hovedkonto. 75.01.10. Senere kan det blive nødvendigt med et pilotprojekt vedrørende transport af affald fra mindre byer til byer med forbrændingsanlæg.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004 – 05”
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75.86.22

Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i mellemstore byer
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

-1.500.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændring i Direktoratet for Miljø og Naturs prioritering af anlægsmidler,
nedskrives bevillingen til nedenstående projekt, og midlerne overføres til hovedkonto
75.86.21 Miljøteknologi, anlæg.
Følgende ændring søges indarbejdet i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse byer
999.13.054

Forbrændingsanlæg / modtagestation nr. 2

Igangværende i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

8.500

-1.500

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

-1.500

0,0

0,0

0,0

-1.500

0,0

0,0

0,0

”
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80.00.00

Udisponerede anlægsreserver
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

-300.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”Bevillingen nedskrives med 0,3 mio. kr. i 2004, der overføres til hovedkonto 86.60.01
Sundhedsvæsenet, nyanlæg, projektnr. 035.49.030 Qassiarsuk bygdekonsultation.”
De udisponerede anlægsreserver udgør herefter:
”FL 2004
BO 2005
BO 2006
BO 2007

30,7 mio. kr.
27,1 mio. kr.
50,6 mio. kr.
39,4 mio. kr.”
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80.00.00

Udisponerede anlægsreserver
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-15,2

-3.162.000

-14,2

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
-

”Bevillingen nedskrives med 200.000 kr. i 2004, der overføres til Hovedkonto
80.00.80, Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer, projektnr.
174.50.086 Skole i Siorapaluk.

-

Bevillingen nedskrives med 200.000 kr. i 2004, der overføres til Hovedkonto
80.00.80, Dipositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer, projektnr. 190.39.029
Fælleshus, Ittoqqortoormiit.

-

Bevillingen nedskrives med 1,566 mio. kr. i 2004, 5,151 mio. kr. i 2005 og 7,116
mio. kr. i 2006, der overføres til hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner, projektnr.
070.44.029 Alderdomshjem, Maniitsoq, 1. etape. Dette følger hensigten i Forslag til
Finanslov 2004.

-

Bevillingen nedskrives med 1,566 mio. kr. i 2004, 5,151 mio. kr. i 2005 og 7,116
mio. kr. i 2006 der overføres til hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner, projektnr.
150.44.021 Alderdomshjem, Uummannaq, 1. etape. Dette følger hensigten i Forslag
til Finanslov 2004.

-

Som følge af nedskrivning af bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri,
projektnr. 996.52.012 Inventarindkøb, kollegier opskrives nærværende hovedkonto
med 3,87 mio. kr. i 2004.

-

Bevillingen nedskrives med 1,3 mio. kr. i 2004 og 0,9 mio. kr. i 2005, der overføres
til hovedkonto 84.45.01 Kirken, nyanlæg, projektnr. 152.58.033 kirke i Qaarsut.
Dette følger hensigten i Forslag til Finanslov 2004.

-

Bevillingen nedskrives med 3,9 mio. kr. i 2005, der overføres til hovedkonto
96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering, projektnr. 110.47.004 Sygehus, indvendig
renovering, Qasigiannguit.

-

Bevillingen nedskrives med 2,2 mio. kr. i 2004, der overføres til hovedkonto
97.71.32 Nukissiorfiit, renovering, projektnr. 140.97.143 Udskiftning vandledninger, Qeqertarsuaq.

-

FN-organisationen IMO (International Maritime Organization) har i december 2002
vedtaget en tilslutning til ISPS Code (International Ship and Port Facility Security
Code). Dette indebærer bl.a., at der på havne med internationale skibsanløb, afhængigt af sårbarhed i forbindelse med terrorvirksomhed, skal udføres sikkerhedsforanstaltninger såsom indhegning, vagtberedskab, videoovervågning m.v. SikkerHOVEDKONTO 80.00.00 side 1

hedsforanstaltningerne skal være implementerede inden 1. juli 2004. Hvis dette ikke
sker, kan Royal Arctic Lines skibe og krydstogtskibe være afskåret fra at lægge til
kaj i Grønland. Der er endnu ikke overblik over de samlede etablerings- og driftsomkostninger, da sårbarhedsvurderingerne af de grønlandske havne endnu ikke er
afsluttet. Midlerne vil blive søgt udmøntet, når udgiftsniveauet kendes i foråret
2004.
-

Der er planlagt færdiggørelse af lufthavnsvejen i Paamiut. Udgifterne hertil anslås at
udgøre 5 mio. kr. i 2004 og 5 mio. kr. i 2005. Det endelige beløb vil blive søgt udmøntet, når der foreligger tilstrækkeligt grundlag.

-

Landsstyret vil undersøge mulighederne for ekstern finansiering af udvidelse af
lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

De udisponerede anlægsreserver udgør herefter:
FL 2004
BO 2005
BO 2006
BO 2007

31,0 mio. kr.
27,1 mio. kr.
50,6 mio. kr.
39,4 mio. kr.”
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

400.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende ændringer søges optaget:
”Der søges optaget en bevilling på 0,2 mio. kr. over nærværende hovedkonto til projektering af en skole i Siorapaluk, idet den eksisterende skole ikke er egnet til undervisning, og eleverne derfor undervises i den tidligere sundhedsstation.
Ittoqqortoormiit Kommunea har ansøgt om etablering af et fælleshus. Ønsket begrundes
med, at af kommunens boligmasse på 225 boliger er kun 14 boliger opført efter 1995.
En del af boligerne har ikke vandtank, og der er ikke tilgængelige badefaciliteter og
vaskemuligheder.
For begge projekter gælder, at Landsstyret ønsker at undersøge mulighederne for at
sammenbygge 2 Illorput 2000 huse og på denne måde udnytte et kendt koncept.”
Finansieringen af bevillingen på nærværende hovedkonto sker ved en tilsvarende nedskrivning af bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Siorapaluk
174.50.086

Skole i Siorapaluk

200

200

200

0,0

0,0

0,0

Ittoqqortoormiit
190.39.029

Fælleshus

200

200

200

0,0

0,0

0,0

400

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt

”
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Følgende ændringer søges optaget i projektbeskrivelsen:
”Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Siorapaluk
Skole i Siorapaluk
174.50.086
Der søges gennemført et projekt for etablering af skole i Siorapaluk ved at sammenbygge 2 Illorput 2000
type 4. Når der foreligger et B-overslag, vil den nødvendige merbevilling til projektet blive søgt udmøntet. Projektet har ingen driftsmæssige følgevirkninger, idet kommunen efter etablering vil forestå driften
af skolen.
Ittoqqortoormiit
Fælleshus
190.39.029
Der søges gennemført et projekt for etablering af fælleshus i Ittoqqortoormiit ved at sammenbygge 2
Illorput 2000 type 4 huse. Fælleshuset skal indeholde badefaciliteter, vaskeri og tørrerum samt et opholdslokale med legemuligheder for mindre børn. Når der foreligger et B-overslag, vil den nødvendige
merbevilling til projektet blive søgt udmøntet. Projektet har ingen driftsmæssige følgevirkninger, idet
kommunen efter etablering vil forestå driften af fælleshuset.”
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende afsnit fjernes fra bevillingsforudsætningerne:
”Der afsættes på nærværende hovedkonto kun midler til projektering indenfor folkeskoleområdet, idet det er det eneste område, bortset fra projektering af sundhedscenter i
Qasigiannguit, hvortil der i 2004 er behov for projektering. Der foreligger ikke noget
samlet prioriteringsgrundlag for folkeskoleområdet med udgangspunkt i skolerapporten
og bygdeskolerapporten, og der afsættes derfor 2 mio. kr. til projektering i 2004 som
forventes udmøntet på konkrete projekter, når dette prioriteringsgrundlag foreligger
ved Landstingets efterårssamling 2003.”
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83.30.12

Ældreinstitutioner
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

10,4

3.132.000

14,2

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende ændringer søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”Der ydes 50% tilskud til opførsel af alderdomshjem i Maniitsoq og Uummannaq kommune
Der er for alderdomshjemmet i Maniitsoq udarbejdet B-overslag på i alt 49,9 mio. kr.
Projektforslaget foreslår en etapeopdeling af byggeriet. Alderdomshjemmet vil kunne
tages i brug, når 1. etape er færdiggjort. Hele projektet har en tidsramme frem til 2008.
Der søges i første omgang optaget en bevilling til 1. etape, som afsluttes i 2006. Boverslaget for 1. etape lyder på 27,7 mio. kr., hvoraf Hjemmestyrets andel udgør 13,8
mio. kr.
Igangsætning af etape 2 til 4 vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af de
kommende års finanslovsforslag.
Uummannaq Kommune har søgt om et tilsvarende projekt, der dog kun omfatter de første 3 etaper. Alderdomshjemmet vil kunne tages i brug, når 1. etape er færdiggjort. Der
søges i første omgang optaget en bevilling til 1. etape, som afsluttes i 2006. Boverslaget for 1. etape lyder på 27,7 mio. kr., hvoraf Hjemmestyrets andel udgør 13,8
mio. kr.”
Finansieringen af bevillingen på nærværende hovedkonto sker ved en tilsvarende nedskrivning af bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

HOVEDKONTO 83.30.12 side 1

”Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Maniitsoq
070.44.029

Alderdomshjem,
Maniitsoq, 1.
etape

13.833

13.833

1.566

5,2

7,1

0,0

Uummannaq
150.44.021

Alderdomshjem,
Uummannaq, 1.
etape

13.833

13.833

1.566

5,2

7,1

0,0

3.132

10,4

14,2

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt

”
Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Maniitsoq
070.44.029
Alderdomshjem, Maniitsoq, 1. etape
På baggrund af projektforslag med samlet B-overslag på 49,9 mio. kr. søges optaget en bevilling til 1.
etape af nyt alderdomshjem i Maniitsoq. Det samlede projekt består af etaperne 1 til 4 med et samlet
areal på 2.830 m2. Etape 1 er på 1.437 m2 og omfatter 3 boenheder med i alt 14 enkeltværelser på 26,3 m2
inkl. eget bad og toilet, 4 stk. 2 rums boliger á 43,2 m2 inkl. eget bad og toilet, fælles opholdsstue, et lille
køkken for hver boenhed, fælles køkkenfaciliteter og kantine samt elevator og personalerumsfaciliteter.
Der er ingen følgevirkninger for Hjemmestyret, idet Maniitsoq Kommune forestår driften. Vedligeholdelsesudgifterne skønnes til ca. 415.000 kr. svarende til 1,5% af anlægsudgifterne.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Uummannaq
Alderdomshjem, Uummannaq, 1. etape
150.44.021
På baggrund af projektforslag med samlet B-overslag på 36 mio. kr. søges optaget en bevilling til 1.
etape af nyt alderdomshjem i Uummannaq. Det samlede projekt består af etaperne 1 til 3 med et samlet
areal på 2.122 m2. Etape 1 er på 1.437 m2 og omfatter 3 boenheder med i alt 14 enkeltværelser på 26,3 m2
inkl. eget bad og toilet, 4 stk. 2 rums boliger á 43,2 m2 inkl. eget bad og toilet, fælles opholdsstue, et lille
køkken for hver boenhed, fælles køkkenfaciliteter og kantine samt elevator og personalerumsfaciliteter.
Der er ingen følgevirkninger for Hjemmestyret, idet Uummannaq Kommune forestår driften. Vedligeholdelsesudgifterne skønnes til ca. 415.000 kr. svarende til 1,5% af anlægsudgifterne.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

”
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83.30.13

Landsdækkende institutioner
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”Som følge af tillægsbevilling i 2003 er bevillingen til projektnr. 080.40.019 Behandlingscenter for børn og unge i Sisimiut ændret. Der er ingen ændring i projektbeskrivelserne.”
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Sisimiut
080.40.019

Behandlingscenter
for børn og unge

Igangværende i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

9.785

-215

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

”
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af ændrede forudsætninger søges følgende afsnit optaget:
”I årene 2005 til 2007 er der på nærværende hovedkonto afsat puljebeløb til
igangsætning af konkrete projekter, der er under projektering på hovedkonto 80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering. Disse midler vil blive udmøntet
løbende, i takt med at projekterne bliver færdigprojekteret. Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke har fremlagt en 10-årig sektorplan, hvor det formodede
budget er anført som afbildet i tabellen nedenfor. Der er tale om det samlede forbrug på
folkeskoleområdet for såvel nyanlæg som renovering.
Det skal bemærkes at planen løbende vil blive vurderet i forhold til det faktiske elevtal
m.v. på den pågældende lokalitet.
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Sektorplan for anlægsaktivitet på folkeskoleområdet.

Igangv. Kto 94
Igangv. Kto 84
Kapisillit
Nutarmiut
Siorapaluk
Kangerlussuaq
Ilulisat skole,
Jørg.
Ilimanaq
Saqqaq
Eqalugaarsuit
Ny skole i Nuuk
Kullorsuaq
Atammik
Skole i Qaqortoq
Itilleq
Kangersuatsiaq
Innarsuit
Qaarsut
Ikamiut
Nanortalik
Sarfannguaq
Narsamijiit
Sisimiut, Nalunn
Nuuk ASK
Nuuk USK
Ilulissat, M Storch
Niaqornaarsuk
Kangaamiut
Iginnarfik
Narsaq
Paamiut
Ukkusissat
Naajaat
Saattut
Upe. Kujalleq
Ikerasak
Nuussuaq
Tasiusaq
Aappilattoq
Nuuk, Nuussuaq
Sisimiut, Ming
Maniitsoq, Kuut.
Maniitsoq Kila.
Qasigiannguit
Kitsisuarsuit
Qassimiut
Ikerasaarsuk
Planlagt forbrug
Anlægsramme

Anlægssum i FL FL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL FFL
alt
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9,1 11,4
20,5
10,2 20,5 13,5
44,2
0,8 4,6
5,4
3,0
3,0
2,4 5,0
7,4
3,6 0,7
4,3
75,1
5,2
7,4
15,8
142,3
35,7
8,2
55,5
7,3
9,9
7,2
9,3
4,9
37,1
4,7
6,6
27,8
59,5
68,0
22,6
30,2
22,4
4,3
20,5
33,4
7,8
5,0
6,1
8,1
8,8
8,7
9,2
10,0
25,8
45,9
19,5
25,4
33,9
3,6
4,0
4,2
1.031,7

10,0 12,8 23,8 23,9 4,6
5,2
7,4
7,7 8,1
21,6 54,2 52,9
16,0 9,7
8,2
1,1
2,9
3,6
0,9
4,7
4,9
3,5
4,7
6,6

13,6
10,0
10,4 25,0 19,0
4,4
4,6
6,3
4,6
20,0 13,6

3,5 9,2 15,1
8,0 26,5 25,0
15,0 28,0 25,0
5,0 12,0 5,6
10,2 10,0 10
17,1 5,3
4,3
11,1 9,4
18,0 15,4
7,8
5,0
6,1
8,1
8,8
8,7
9,2
5,0
7,8
2,0
2,0
10,0

5,0
15,5 2,5
21,5 22,4
17,5
11,0 4,4
15,0 18,9
3,6
4,0
4,2

0,0 19,3 51,7 56,9 53,5 102,3 100,1 100,4 102,3 99,3 99,5 99,2 97,3 48,2
-19,3 -53,9 -54,7 -50 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

”
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84.40.15

Kollegiebyggeri
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

-3.870.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget:
”A-overslaget på indkøb af kollegieinventar er efter fuldendt licitation 13,63 mio. kr.
hvilket er 3,87 mio. kr. mindre end den givne bevilling. Bevillingen på nærværende
hovedkonto nedsættes derfor tilsvarende i 2004, og midlerne overføres til hovedkonto
80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.”
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Div. steder
996.52.012

Inventarindkøb,
kollegier

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Igangværende i alt

13.630

-3.870

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

-3.870

0,0

0,0

0,0

-3.870

0,0

0,0

0,0

”
Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Div. steder
996.52.012
Inventarindkøb, kollegier
Bevillingen anvendes til samlet indkøb af inventar til kollegiebyggerierne. Der forventes herved at kunne
opnås en storkøbsfordel, samt en standardisering som fremover vil lette og billiggøre fornyelse af
inventar på ældre kollegier.
Projektet er efter licitation fremkommet med et A-overslag der er 3,87 mio. kr. mindre end den
oprindelige bevilling, hvorfor bevillingen nedskrives tilsvarende i 2004.
Projektet har ikke afledte drifts- eller personalemæssige konsekvenser.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2003/2004/2005”

”
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84.45.01

Kirken, nyanlæg
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,9

1.300.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Der søges optaget en bevilling på 2,2 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i 2004 og 0,9
mio. kr. i 2005 over nærværende hovedkonto til etablering af en ny kirke i Qaarsut.
På hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er anført, at midlerne skal udmøntes bl.a. til nærværende projekt. Hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
søges derfor nedskrevet tilsvarende.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaarsut
152.58.033

Kirke i Qaarsut

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

2.200

2.200

Påbegyndelse i 2004 i alt

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

1.300

0,9

0,0

0,0

1.300

0,9

0,0

0,0

”
Følgende projektspecifikation søges indarbejdet:
”Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaarsut
152.58.033
Kirke i Qaarsut
Der foreligger dispositionsforslag for kirken, som er af samme type som i Qeqertaq og i Niaqornaarsuk.
Kirken indeholder vindfang med klokketårn, toilet, våbenhus, fyrrum, kirkerum, alter (kor), disponibelt
rum samt depotrum. Det samlede areal udgør 158,2 m2. Der forventes kun små driftsmæssige konsekvenser i form af opvarmning m.v. Disse vil blive vurderet i løbet af 2004 og om nødvendigt søgt indarbejdet
i FFL 2005.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

”
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85.50.01

Servicehuse, bygder
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende sætning fjernes fra bevillingsforudsætningerne:
Der bygges 2-3 nye servicehuse om året.
Bevillingsforudsætningerne fremstår derefter som følger:
”Kontoen finansierer Grønlands Hjemmestyres tilskud til etablering af servicehuse i
bygder. I henhold til Landstingslov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering
af servicehuse i bygderne, bidrager Hjemmestyret med 85% af anlægsudgifterne til
servicehuse. De enkelte kommuner afholder selv de resterende 15%. Kommunerne er
byg- og driftsherrer.
Servicehusene har til formål at sikre rationel udnyttelse af de begrænsede el- og
vandressourcer i bygderne, forbedre hygiejne og sundhed samt aflaste noget af det
hårdeste arbejde i hjemmene.
Landsstyrets målsætning er at bygdernes sundhedsforhold skal forbedres.
Aktivitetsmålet er at etablere servicehuse i flest mulige bygder.”
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86.60.01

Sundhedsvæsenet, nyanlæg
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af tillægsbevilling i 2003 er bevillingerne til nedenstående projekter ændret.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelserne.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.46.013

Center for
sundhedsuddannelser

Qaarsut
152.49.018
Saattut
152.49.019

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

30.200

4.400

0

0,0

0,0

0,0

Bygdekonsultation Qaarsut

2.500

300

0

0,0

0,0

0,0

Bygdekonsultation Saattut

2.500

300

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Igangværende i alt

”
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86.60.01

Sundhedsvæsenet, nyanlæg
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

300.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af licitationsresultatet fra 12. november 2003 er der behov for en forøgelse af
bevillingen til nedenstående projekt.
Der er ingen ændringer i projektbeskrivelsen. Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qassiarsuk
035.49.030

Qassiarsuk
bygdekonsultation

Igangværende i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

2.000

300

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

300

0,0

0,0

0,0

300

0,0

0,0

0,0

”
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87.71.30

Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

1,7

-600.000

1,0

1,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver i overslagsårene og
ufuldstændige projektnumre på projekter der påbegyndes i 2004, søges nedenstående
indarbejdet i Finansloven.
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
87.71.30.01
Nuussuaq
166.20.029

Projektnavn

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Elforsyning
Ny olietank

0

-600

Igangværende i alt

-600

0,0

0,0

0,0

-600

0,0

0,0

0,0

87.71.30.01

Elforsyning

Savissivik
171.20.041

Udbygning elværk

3.400

1.700

0

1,7

0,0

0,0

Diverse bygder
998.20.042

Diverse mindre
opgaver, el

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

87.71.30.02

Vandforsyning

Diverse bygder
998.21.037

Diverse mindre
opgaver, vand

1.500

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1,7

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt

87.71.30.01

Elforsyning

Diverse bygder
998.20.045

Diverse mindre
opgaver, el

87.71.30.02

Vandforsyning

Diverse bygder
998.21.042

Diverse mindre
opgaver, vand

Påbegyndelse i 2006-2007 i alt

1.000

0

0

0,0

0,5

0,5

1.000

0

0

0,0

0,5

0,5

0

0,0

1,0

1,0

”
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Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”IGANGVÆRENDE PROJEKTER :

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuussuaq
182/121
Ny olietank
166.20.029
Bevillingen rokeres til hovedkonto 97.71.30 projektnummer 162.97.041 Nyt standardelværk i
Kangersuatsiaq. Projektet søges aflyst, da der allerede er stillet en tank op, og da det ny elværk bruger
mindre gasolie end det gamle elværk
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Savissivik
871/680
Udbygning elværk
171.20.041
Bevillingen i 2005 er ved en fejl ikke blevet medtaget og søges hermed indarbejdet.
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

Diverse bygder
998.20.042
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, el
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

Diverse bygder
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
998.21.037
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2006-2007:
Diverse bygder
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, el
998.20.045
Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiits anlægsopgaver søges ovenstående projekt indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2006/2007

Ibrugtagning: 2006/2007

Diverse bygder
998.21.042
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiits anlægsopgaver søges ovenstående projekt indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2006/2007

Ibrugtagning: 2006/2007”
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87.71.31

Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver til påbegyndelse i 2004
og forkert angivelse af projektnavn i projektspecifikationen for projektnr. 070.17.761,
søges nedenstående indarbejdet.
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Maniitsoq
070.17.761

Ringforbindelse
VandværkUngussivik

Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

1.700

Modelberegning
hovedvandledningsnet

Diverse byer
999.17.021

Forundersøgelser,
proj. og min. opg.

Påbegyndelse i 2004 i alt

2005
2006
---- mio. kr.----

2007

-1.500

-1.500

0,0

0,0

0,0

-1.500

-1.500

0,0

0,0

0,0

1.000

1.000

1.000

0,0

0,0

0,0

500

500

500

0,0

0,0

0,0

1.500

1.500

0,0

0,0

0,0

Igangværende i alt
Diverse byer
999.17.020

Budgetoverslag

”
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Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”IGANGVÆRENDE PROJEKTER :

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Maniitsoq
E5- A16
657/342 – 628/311
Ringforbindelse vandværk, Ungussivik
070.17.761
Projektnavnet i projektspecifikationen, var ikke fyldestgørende og søges ændret fra ”Ringforbindelse” til
”Ringforbindelse vandværk, Ungussivik”. Projektbevillingen er ved en fejl blevet 1,5 mio. kr. for høj og
søges hermed nedskrevet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Diverse byer
Diverse
Diverse
Modelberegning hovedvandledningsnet
999.17.020
Projektet omfatter forundersøgelser der indeholder modelberegning, som skal klarlægge behovet for
kommende ringforbindelser samt dimensionering af vandledningsnet i byudviklingsområder, samt
behovet for opdimensionering af det tilgrænsede/eksisterende vandledningsnet grundet udvidelse af
ledningsnettet i byudviklingsområder. Endvidere er forundersøgelser en opfølgning af tidligere udført
modelberegning ifm. Tilstandsvurdering af vandforsyningen i 1997, grundet byernes udbygning.
Modelberegningen er forudsætning for projektering af vandledningsnet i forbindelse med udbygning af
byernes vandledningsnet.
Der planlægges udført modelberegninger i følgende byer: Nuuk i bydelen Nuussuaq, Kangaatsiaq,
Aasiaat og Ilulissat.”
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

Diverse byer
999.17.021
Diverse
Diverse
Forundersøgelser, proj. og min. opg.
Bevillingen dækker mindre opgaver, som ikke indgår i den mere langsigtede planlægning, samt
forundersøgelser, forarbejder og eventuelt projektering af kommende opgaver og opgaver det ikke har
været muligt at indpasse i den normale planlægning.
Igangsætning, ibrugtagning og projektering vil ske løbende.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

”
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87.71.32

Infrastrukturudbygning, Qinngorput
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

5,5

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver i budgetoverslagsåret
2005 søges nedenstående indarbejdet i Finansloven :
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.16.025

Netstationer

Nuuk
060.16.026

Intern elforsyning

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

22.500

3.200

0

3,2

0,0

0,0

9.500

2.300

0

2,3

0,0

0,0

0

5,5

0,0

0,0

Igangværende i alt

”
Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”IGANGVÆRENDE PROJEKTER :

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Nuuk
060.16.025

Projektnavn

Netstationer

Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver søges bevillingen forhøjet med 3,2
mio. kr. i 2005.
Fysisk igangsætning: 2001
Ibrugtagning: 2005
Nuuk
060.16.026

4-Diverse Diverse

Intern elforsyning

Som følge af en forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver søges bevillingen forhøjet med 2,3
mio. kr. i 2005.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2005
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87.72.09

Støttede medejerboliger
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af manglende projektnumre på projekterne søges nedenstående indarbejdet i
Finansloven :
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
999.32.068

Støttede
medejerboliger

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

2.000

0

Påbegyndelse i 2005 i alt
Diverse steder
999.32.069

Støttede
medejerboliger

11.000

0

Påbegyndelse i 2006 i alt
Diverse steder
999.32.070

Støttede
medejerboliger

Påbegyndelse i 2007 i alt

16.000

0

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

”
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Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005 :

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
Diverse
Diverse
Støttede medejerboliger
999.32.068
Som følge af manglende projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.

Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2005

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2006 :
Diverse steder
999.32.069

Diverse

Diverse

Støttede medejerboliger

Som følge af manglende projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2006

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2007 :
Diverse steder
999.32.070

Diverse

Diverse

Støttede medejerboliger

Som følge af manglende projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2007”
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87.72.10

Personaleboliger i Nuuk
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.30.003

Personaleboliger,
Sanavej

Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004 2005
--------- 1.000 kr. ---------

13.500

0

Påbegyndelse i 2004 i alt

Budgetoverslag
2006
2007
---- mio. kr.----

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

”
Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
”PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
Personaleboliger, Sanavej
060.30.003
Projektet personaleboliger, Sanavej omfatter 1 eller 2 2-etages blokke med samlet 6-10 boliger.
Byggeriet skal erstatte B-922 på Sanavej, der indeholder 10 personaleboliger. Ejendommen, der er opført
i 1954 er saneringsmoden og nedrives. Der har tidligere været projekteret erstatningsboliger for B-922,
men byggeriet blev opgivet på grund af for høj pris.”
Som følge af manglende projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006”
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87.72.15

Andelsboligbyggeri
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

-9.900.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen på nærværende hovedkonto er som følge af tillægsbevilling 2003 fejlagtigt
blevet forøget med 9,9 mio. kr., hvorfor kontoen nedskrives med samme beløb. Dette er
en teknisk ændring uden regnskabsmæssige konsekvenser.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse byer
999.34.012

Støttede
andelsboliger

Påbegyndelse i 2004 i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

6.000

-9.900

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

-9.900

0,0

0,0

0,0

-9.900

0,0

0,0

0,0

”
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87.72.22

Boligprogram for bygder og yderdistrikter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

15.000.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen på nærværende hovedkonto forøges med 15 mio. kr. som følge af tillægsbevilling 2003. Dette er en teknisk ændring uden regnskabsmæssige konsekvenser.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.35.013

Boligprogram for
bygder og yderdistrikter, diverse
steder

Påbegyndelse i 2004 i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

40.000

15.000

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

15.000

0,0

0,0

0,0

15.000

0,0

0,0

0,0

”
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87.73.22

Grønlands Lufthavnsvæsen – Mittarfeqarfiit,
landingspladser
BO 2005 BO 2006 BO 2007
ÆF 2004
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingsforudsætningerne ændres til følgende:
”Nybyggeri og vedligeholdelse af landingspladser skal holde standarden, både teknisk
og servicemæssigt, på det niveau, som ligger til grund for luftfartsmyndighedernes
godkendelser. Herudover forventes investeringer på området at kunne nedbringe
behovet for driftstilskud.
Prioriteringen på de enkelte projekter foretages dels ud fra lovgivningskrav m.v., dels
ud fra hvilke projekter, der kan give den største positive indvirkning på driften.
Herudover er der følgende målsætninger på området:
!" Landingspladserne skal leve op til, i takt med udviklingen og lovgivningskrav, at
formålet opnås så kost- og sikkerhedseffektivt som muligt.
!" Sydregionen, med Narsarsuaq som hovedlufthavn, skal reducere
driftsomkostningerne med 6-8 mio. kr. om året inden for de kommende 3 år.
!" Midtregionen, med Kangerlussuaq som hovedlufthavn, opnår et samlet positivt
driftsresultat for regionen (Kangerlussuaq og Sisimiut) indenfor en periode af 2 år.
!" Østregionen, med Kulusuk som hovedlufthavn, skal senest i år 2004 have opnået så
høj en standard, at den kan leve op til de danske luftfartsmyndigheders krav.
!" Rullende materiel på alle pladser skal udskiftes løbende. Væsentlige driftsforstyrrelser skal undgås; drifts- og vedligeholdelsesomkostninger skal til stadighed
minimeres, ikke blot på kort sigt, med også på langt sigt.”

HOVEDKONTO 87.73.22 side 1

89.71.40

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-7,2

0

-1,0

-1,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af forkert angivet projektbevilling for projektnr. 999.15.001 Vandkraftværk,
Qorlortorsuaq og for projektnr. 999.16.014 Diverse mindre opgaver, elværker, søges
bevillingerne tilrettet. De ufuldstændige projektnumre på projekter der påbegyndes i
2004 samt i 2006-2007, søges ligeledes indarbejdet i Finansloven :
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
89.71.40.01
Diverse byer
999.15.001

Projektnavn

Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Elforsyning
Vandkraftværk,
Qorlortorsuaq

110.000

2.500

0

0,0

0,0

0,0

2.500

0

0,0

0,0

0,0

55.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Igangværende i alt
89.71.40.01

Elforsyning

Paamiut
050.16.005

Nyt elværk

Nuuk
060.16.006

Kugleventil Buksefjorden

4.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Nuuk
060.16.007

Forøgelse backupkapacitet

2.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Nuuk
060.16.008

Nyt 600 KWA
mobilgeneratoranlæg

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Maniitsoq
070.16.011

Nyt kraftvarmeværk

46.500

0

0

0,0

0,0

0,0

Aasiaat
100.16.012

Nyt MG6 kraftvarmeværk

2.000

0

0

0,0

0,0

0,0
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1.500

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.16.014

Udskft. Kedler og
skorsten MG 3 og
4
Diverse mindre
opgaver, elværker

1.000

-9.200

0

-7,2

-1,0

-1,0

Diverse byer
999.16.016

Udbygning elnet

4.600

0

0

0,0

0,0

0,0

89.71.40.02

Vandforsyning

Narsaq
030.17.022

Udbygning reservoir

12.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.17.023

Diverse mindre
opgaver, vand

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

89.71.40.03

Varmeforsyning

Qasigiannguit
110.18.008

Etablering af ny
fjernvarmeledning

1.700

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.18.009

Diverse mindre
opgaver, varme

500

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

-7,2

-1,0

-1,0

Aasiaat
100.16.013

Påbegyndelse i 2004 i alt
89.71.40.01

Elforsyning

Diverse byer
999.16.017

Diverse mindre
opgaver, elværker

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.16.018

Udbygning elnet

4.000

0

0

0,0

0,0

0,0

89.71.40.02

Vandforsyning

Diverse byer
999.17.025

Diverse mindre
opgaver, vand

2.000

0

0

0,0

0,0

0,0

89.71.40.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.18.010

Diverse mindre
opgaver, varme

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2006-2007 i alt

”
Følgende projektbeskrivelser søges indarbejdet:

HOVEDKONTO 89.71.40 side 2

”Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
89.71.40.01 Elforsyning
Diverse byer
999.15.001
Diverse
Diverse
Vandkraftværk, Qorlortorsuaq
Som følge af forkert angivet projektbevilling for projektnr. 999.15.001 Vandkraftværk, Qorlortorsuaq
søges bevillingen tilrettet.
Sidste linie i projektbeskrivelsen søges ændret til kun at omfatte restbevillingen i 2008 : Den resterende
bevilling til projektet på 2,5 mio. kr. ligger i budgetoverslagsåret 2008.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2007/2008

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
89.71.40.01 Elforsyning
Paamiut
Ikke fast050.16.005
lagt
Ikke fastlagt
Nyt elværk
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2007

Nuuk
060.16.006
Udenfor
Diverse
Kugleventil Buksefjorden
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Nuuk
060.16.007
2B1
510/310
Forøgelse backup-kapacitet
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

Nuuk
060.16.008
Diverse
Diverse
Nyt 600 KWA mobilgeneratoranlæg
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

Maniitsoq
070.16.011
E6
Ikke fastlagt
Nyt kraftvarmeværk
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2007
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Aasiaat
100.16.012
E1
482/268
Ny MG6 kraftvarmeværk
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

Aasiaat
100.16.013
E1
482/268
Udskft. kedler og skorsten MG 3 og 4
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Diverse byer
909.16.014
Diverse

Ibrugtagning: 2004

Diverse

Diverse mindre opgaver, elværker

Som følge af forkert angivet bevillingsbeløb i budgetoverslagsårene, søges disse fjernet.
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

Diverse byer
999.16.016
Diverse
Diverse
Udbygning elnet
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

89.71.40.02 Vandforsyning
Narsaq
030.17.022
Udenfor
Ikke fastlagt
Udbygning reservoir
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Diverse byer
999.17.023
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

89.71.40.03 Varmeforsyning
Qasigiannguit
110.18.008
C2 – A3
263/503 – 279/496
Etablering af ny fjernvarmeledning
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

Diverse byer
999.18.009
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, varme
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004
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PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2006-2007:
89.71.40.01

Elforsyning

Diverse byer
999.16.017
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, elværker
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Diverse byer
999.16.018
Diverse
Diverse
Udbygning elnet
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
89.71.40.02

Vandforsyning

Diverse byer
999.17.025
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
89.71.40.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.18.010
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, varme
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
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89.72.15

Støttede andelsboliger
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

9.900.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen på nærværende hovedkonto forøges med 9,9 mio. kr som følge af
tillægsbevilling 2003. Dette er en teknisk ændring uden regnskabsmæssige konsekvenser.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse byer
999.34.012

Støttede
andelsboliger

Påbegyndelse i 2004 i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

41.400

9.900

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

9.900

0,0

0,0

0,0

9.900

0,0

0,0

0,0

”
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89.72.20

Boligstøtte, udlån til fundament og elinstallation i
selvbyggerhuse
BO 2005 BO 2006 BO 2007
ÆF 2004
---- mio. kr. ----

0,0

-15.000.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingen på nærværende hovedkonto er som følge af tillægsbevilling 2003 fejlagtigt
blevet forøget med 15 mio. kr., hvorfor kontoen nedskrives med samme beløb. Dette er
en teknisk ændring uden regnskabsmæssige konsekvenser.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
”Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.36.011

Boligstøtte, udlån

Påbegyndelse i 2004 i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

4.000

-15.000

-15.000

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

0,0

0,0

2007

0,0

-15.000

”
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90.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af
renoveringsprojekter
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”I det der henvises til Finansudvalgets spørgsmål til Forslag til Finanslov 2004 punkt.
11.25, udgår sætningen i sidste afsnit før projektspecifikationen : Landsstyret orienterer
Landstingets Finansudvalg om, hvilke projekter der foruden de nedenfor nævnte
igangsættes projektering af.”
Som følge af for høje priser ved licitationer på renoveringsprojekter søges projekterne
ændret til kun at omfatte udvendig renovering af klimaskærm samt beton. Herudover
medtages renovering af de mest slidte lejligheder samt forberedelse til renovering af de
øvrige lejligheder ved fremføring af ventilation og el. De øvrige lejligheder vil blive
renoveret og normalistandsat senere, eksempelvis ved lejerskifte og der udarbejdes
standardprojekter herfor.
Idet der tidligere er foretaget projektering for boligblokkene på Lille Slette i Nuuk søges
projekt 060.97.087 Renovering B 438 og B 439 Lille Slette, Nuuk ændret til i stedet at
omfatte projektering af Renovering af Blok Q, Blok R og Blok S i Nuuk, så der opnås
en helhedsløsning for boligblokkene på Tuapannguit i Nuuk.”
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nanortalik
010.97.085

Renovering B 294
og B 295 i
Nanortalik

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Qaqortoq
020.97.086

Renovering B 165
i Qaqortoq

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Nuuk
060.97.087

Renovering, Blok
Q, Blok R og
Blok S, Nuuk

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

2005
2006
---- mio. kr.----

2007
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Maniitsoq
070.97.090

Renovering B 662
i Maniitsoq

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse steder
996.97.091

Renovering af
kloakker

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt

Diverse steder
996.97.142

Særlig renovering

30.000

0

Påbegyndelse i 2005 - 2007 i alt

Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Nanortalik
400/592
Renovering B 294 og B 295 i Nanortalik
020.97.085
I henhold til renoveringscirkulæret forventes der at skulle projekteres for en renovering af klimaskærmen
og betonkonstruktionerne samt en renovering af de mest nedslidte lejligheder. Der projekteres for en
løbende renovering af de tekniske installationer samt forberedelse af mekanisk ventilation i køkkener og
baderum. De øvrige lejligheder vil blive renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte, og der udarbejdes
standardprojekt herfor.
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Qaqortoq
020.97.086
644/395
Renovering af B 165 m.fl.
I henhold til renoveringscirkulæret forventes der at skulle projekteres for en renovering af klimaskærmen
og betonkonstruktionerne samt en renovering af de mest nedslidte lejligheder. Der projekteres for en
løbende renovering af de tekniske installationer samt forberedelse af mekanisk ventilation i køkkener og
baderum. De øvrige lejligheder vil blive renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte, og der udarbejdes
standardprojekt herfor.
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
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Nuuk
060.97.087
482/221
Renovering Blok Q, Blok R og Blok S, Nuuk
Renoveringen er en del af en samlet renovering af de fire blokke på Tuapannguit. Renoveringen af Blok
T på Tuapannguit er under udførelse og udgør erfaringsgrundlaget for renoveringen af de næste 3
boligblokke. Boligblokkene er i lighed med Blok T, altangangsblokke opført i 1996 og 1967 og
indeholder samlet 187 lejemål med et samlet boligareal på 10.600 m2. Bygningerne er i Renoveringsplan
2000 vurderet til at skulle gennemgå en gennemgribende renovering.
I henhold til renoveringscirkulæret forventes der at skulle projekteres for en renovering af klimaskærmen
og betonkonstruktionerne samt en renovering af de mest nedslidte lejligheder. Der projekteres for en
løbende renovering af de tekniske installationer samt forberedelse af mekanisk ventilation i køkkener og
baderum. De øvrige lejligheder vil blive renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte og der udarbejdes
standardprojekt herfor.
Projektet medfører ikke driftsmæssige konsekvenser for Grønlands Hjemmestyre.
Når projektering er foretaget, vil projektet kunne prissættes på B overslags niveau og bevillingerne kan
søges indarbejdet i Finanslov 2005. Projekteringen forventes påbegyndt og fuldendt i 2004”
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Maniitsoq
070.97.090
755/406
Renovering B 662 i Maniitsoq
I henhold til renoveringscirkulæret forventes der at skulle projekteres for en renovering af klimaskærmen
og betonkonstruktionerne samt en renovering af de mest nedslidte lejligheder. Der projekteres for en
løbende renovering af de tekniske installationer samt forberedelse af mekanisk ventilation i køkkener og
baderum. De øvrige lejligheder vil blive renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte og der udarbejdes
standardprojekt herfor.
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Diverse steder
996.97.091

Renovering af kloakker

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005-2007:
Diverse steder
996.97.142

Udisponerede reserver til projektering af
renoveringsprojekter

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
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96.60.01

Sundhedsvæsenet, renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0,0

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Bevillingerne til sygehuset i Qaqortoq er ved tillægsbevilling 2003 forhøjet med
700.000 kr.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelserne.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.96.001

Sygehus Qaqortoq

Igangværende i alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

10.700

700

0

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

0,0

0,0

2007

0,0

0

HOVEDKONTO 96.60.01 side 1

96.60.01

Sundhedsvæsenet, renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

3,9

0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”På hovedkontoen søges optaget en merbevilling i 2005 på 3,9 mio. kr. til projektnr.
110.47.004 Sygehus, indvendig renovering, Qasigiannguit. Efter modtagelse af
tilstandsrapporten kan det konstateres, at der er betydeligt flere ulovlige og forældede
installationer end først antaget, bl.a. ulovlige el-installationer, utilstrækkelig
brandsikring af lofter mellem etagerne og utilstrækkelig udluftning i køkkenet.
Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af hovedkonto 80.00.00
Udisponerede anlægsreserver.”
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qasigiannguit
110.47.004

Sygehus, indv.
renovering

I alt

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

8.900

3.900

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

0

3,9

0,0

0,0

0

3,9

0,0

0,0

HOVEDKONTO 96.60.01 side 1

97.71.30

Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder, renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

6,4

600.000

7,9

9,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af forkert fordeling af Nukissiofiit´s projekter i overslagsårene og
ufuldstændige projektnumre på projekter der påbegyndes i 2004, søges nedenstående
indarbejdet i Bevillingsforudsætningerne:
”Som følge af Finansudvalgsbeslutning af den 7. august 2003 rokeres 1.850.000 kr. fra
projekt 098.97.029 Renovering, elværk til et nyoprettet projekt 098.97.084 udskiftning
af vandforsyning. Der søges om en yderligere rokering i 2004 på 600.000 mellem de to
projekter.”
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

97.71.30.01

Elforsyning

Kapisillit
065.97.136

Renovering elnet

2.500

500

0

0,0

0,0

0,0

Kangersuatsiaq
162.97.041

Nyt standardelværk

5.500

700

600

0,0

0,0

0,0

Ikerassaarsuk
098.97.029

Renovering
elværk

150

-1.850

-600

0,0

0,0

0,0

97.71.30.02
Ikerassaarsuk
098.97.084

Vandforsyning
Udskiftning af
vandforsyning

2.450

1.850

600

0,0

0,0

0,0

600

0,0

0,0

0,0

Igangværende i alt
97.71.30.01

Elforsyning

Tasiusaq
165.97.092

Renovering
eltavle i elværk

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Kullorsuaq
167.97.095

Udskiftning 2
aggregater og
eltavle

1.400

0

0

0,0

0,0

0,0
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Diverse bygder
998.97.096

Diverse mindre
opgaver, el

97.71.30.02

Vandforsyning

Tasiusaq
014.97.093

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Renovering,
vandværk

1.800

0

0

0,0

0,0

0,0

Upernavik Kujalleq Renovering
161.97.094
pum-pehus

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

1.500

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse bygder
998.97.097

Diverse mindre
opgaver, vand

Påbegyndelse i 2004 i alt
Diverse bygder
998.97.118

Diverse mindre
opgaver, el

11.600

11.600

0

3,2

3,9

4,5

Diverse bygder
998.97.120

Diverse mindre
opgaver, vand

11.700

11.700

0

3,2

4,0

4,5

0

6,4

7,9

9,0

Påbegyndelse I 2005-2007 i alt

Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
IGANGVÆRENDE PROJEKTER :
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

714/294-ikke fastlagt

Renovering elnet

97.71.30.01 Elforsyning
Kapisillit
065.97.136

Projektet tilføres 500.000 kr. som følge af en tillægsbevilling i 2003, så den samlede projektbevilling
herefter er på 2.500.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning 2005

Kangersuatsiaq
176/925
165.97.041
Følgende tekst indarbejdes som supplement:

Nyt standardelværk

”Da projektet bl.a. indebærer, at der senere skal opstilles endnu en tank af hensyn til
forsyningssikkerheden, og da opstilling af en tank i Nuussuaq på hovedkonto 87.71.30 er unødvendig,
søges midlerne rokeret til nærværende projekt. Rokeringen vil desuden være besparende, da det er
billigere at anlægge begge tanke på én gang, frem for i to omgange.”
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning 2005
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Ikerassaarsuk
209/631
098.97.029
Følgende tekst indarbejdes som supplement:

Renovering, elværk

”Opgaven, som blev optaget med en bevilling i 2002, er med Finansudvalgsbeslutning af den 7. august
2003 nedskrevet med 1.850.000, således at den oprindeligt planlagte renovering af elværket aflyses, og
der i stedet købes et aggregat til elværket. Værket, som kun har 2 aggregater, vil dermed kunne holdes
kørende, selv ved havari. Bevillingen er rokeret til projekt nr. 098.97.084 udskiftning af vandforsyning
og søges yderligere nedskrevet med 600.000 kr. i 2004 til finansiering af projekt 098.97.084 udskiftning
af vandforsyning.”
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning 2005
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97.71.30.01 Vandforsyning
Ikerassaarsuk
Udskiftning af vandforsyning
098.97.084
Projektet er nyoprettet i 2003, ved rokering af bevilling fra projekt nr. 098.97.029. I 2004 søges
yderligere rokeret 600.000 kr. til projektet. Følgende tekst indarbejdes som supplement:
”Den eksisterende vandforsyning, primært RO-anlæg og sommervandledning fra vandsøen søges
udskiftet med en helårsledning. Grunden til dette er, at RO-anlægget med hjælpeudstyr ved nærmere
eftersyn er i en ringere stand end først vurderet. Blandt andet er saltvandstanken trods reparation igen
gennemtæret.
Da der i årene 2001 og –02 er etableret en ringvandledning i Ikerasaarsuk og da denne ledning forsynes
via et osmose anlæg, har der i længere tid fra Bygdebestyrelsen og befolkningen været et ønske om at få
etableret helårsvandforsyning fra vandsøen ca. 1.500 meter fra bygden.
Nu hvor arbejdet med ringvandledningen i bygden er afsluttet, bør det i henhold til de skrivelser der har
været om vandforsyningen, følges op med en helårsvandledning fra vandsøen, således at bygden er sikret
helårsvand af god kvalitet.”
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:

97.71.30.01 Elforsyning
Tasiusaq
165.97.092

214/353

Renovering eltavle i elværk

Som følge af forkert stedkode og ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer
indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Kullorsuaq
167.97.095

Ibrugtagning 2005

199/515

Udskiftning 2. aggregater og eltavle

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Diverse bygder
998.97.096
Diverse

Ibrugtagning: 2004

Diverse

Diverse mindre opgaver, el

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.30.02 Vandforsyning
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Tasiusaq
014.97.093

316/128

Renovering vandværk

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Upernavik
Kujalleq
161.97.094

Ibrugtagning: 2004

917/195

Renovering pumpehus

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Diverse bygder
998.97.097
Diverse

Ibrugtagning 2004

Diverse

Diverse mindre opgaver, vand

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005-2007:
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse bygder
998.97.118
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, el
Som følge af forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver til påbegyndelse i 2005-2007 søges dette
projekt indarbejdet med følgende tekst: ”Bevillingen dækker mindre opgaver, primært renoveringer/udskiftninger og mindre udbygninger af ledningsnet samt opgaver, som det ikke er muligt at tage ind i
den normale planlægning. ”
Fysisk igangsætning: 2005/2007

Ibrugtagning: 2005/2007

Diverse bygder
Diverse Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
998.97.120
Som følge af forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver til påbegyndelse i 2005-2007 søges dette
projekt indarbejdet med følgende tekst: ”Bevillingen dækker mindre opgaver, primært renoveringer/udskiftninger og mindre udbygninger af ledningsnet samt opgaver, som det ikke er muligt at tage ind i
den normale planlægning. ”
Fysisk igangsætning: 2005/2007

Ibrugtagning: 2005/2007
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97.71.32

Nukissiorfiit, Renovering
BO 2005 BO 2006 BO 2007

ÆF 2004

---- mio. kr. ----

0,0

2.200.000

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Følgende søges optaget under bevillingsforudsætningerne:
”For at sikre vandforsyningen i Qeqertarsuaq by, søges bevilling til udskiftning af
tærede vandledninger. Isoleringen og kappen omkring vandledningerne er nedslidte
hvilket giver høje driftsomkostninger for at sikre forsyningssikkerheden.
Forhøjelsen af nærværende hovedkonto finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af
hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.”
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

97.71.32.02

Vandforsyning

Qeqertarsuaq
140.97.143

Udskiftning
vandledninger

Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

I alt

2.200

2.200

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

2.200

0,0

0,0

0,0

2.200

0,0

0,0

0,0

Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

97.71.32.02 Vandforsyning
Qeqertarsuaq
140.97.143
Centrum by

Udskiftning vandledninger

Opgaven omfatter udskiftning af ca. 500 meter vandledninger i Qeqertarsuaq. Vandledningerne erstatter
de eksisterende vandledninger fra 1980, hvor isolering og kappe er gennemtæret.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004
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97.71.32

Nukissiorfiit, Renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

10,0

0

10,0

20,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af forkert fordeling af Nukissiofiit´s projekter i overslagsårene og
ufuldstændige projektnumre på projekter der påbegyndes i 2004, søges nedenstående
indarbejdet i Finansloven :
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

97.71.32.01

Elforsyning

Kangaatsiaq
090.97.099

Udskiftning MG 2
og 3

3.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.97.103

Diverse mindre
opgaver, elværker

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.97.108

Diverse mindre
opgaver, elnet

3.000

0

0

0,0

0,0

0,0

97.71.32.02

Vandforsyning

Uummannaq
150.97.098

Udskiftning ringforbindelse

2.100

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.97.110

Diverse mindre
opgaver, vand

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

97.71.32.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.97.112

Diverse mindre
opgaver, varme

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

97.71.32.04

Kloakforsyning

Qaanaaq
170.97.101

Udskiftning af
hovedkloakledning

1.700

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

3,0

3,0

6,0

Påbegyndelse i 2004 i alt
97.71.32.01

Elforsyning

Diverse byer
999.97.130

Diverse mindre
opgaver, elværker

12.000

12.000
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97.71.32.02

Vandforsyning

Diverse byer
999.97.135

Diverse mindre
opgaver, vand

97.71.32.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.97.141

Diverse mindre
opgaver, varme

20.000

20.000

0

5,0

5,0

10,0

8.000

8.000

0

2,0

2,0

4,0

40.000

0

10,0

10,0

20,0

Påbegyndelse i 2005-2007 i alt

Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

205/833

Udskiftning MG 2 og 3

97.71.32.01 Elforsyning
Kangaatsiaq
090.97.099
E2

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet. Desuden
søges projektnavnet ændret fra ”Udskiftning af MG 1 og 2” til ”Udskiftning af MG 2 og 3”.
Fysisk igangsætning: 2004
Diverse byer
999.97.103
Diverse

Ibrugtagning: 2005

Diverse

Diverse mindre opgaver, elværker

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Diverse byer
999.97.108
Diverse

Ibrugtagning: 2004

Diverse

Diverse mindre opgaver, elnet

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.32.02 Vandforsyning
Uummannaq
150.97.098
A9 – A1

415/728 – 391/698

Udskiftning ringforbindelse

Som følge af forkert stedkode og ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer
indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005
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Diverse byer
999.97.110
Diverse

Diverse

Diverse mindre opgaver, vand

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.32.03 Varmeforsyning
Diverse byer
999.97.112
Diverse

Diverse

Diverse mindre opgaver, varme

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.32.04 Kloakforsyning
Qaanaaq
170.97.101

A5 – B1

627/255 – 602/228

Udskiftning af hovedkloakledning

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Ibrugtagning: 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005-2007:
97.71.32.01 Elforsyning
Diverse byer
999.97.130
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, elværker
Som følge af forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver til påbegyndelse i 2005-2007 søges dette
projekt indarbejdet med følgende tekst: ”Bevillingen dækker mindre renoveringsopgaver, som det ikke er
muligt at tage ind i den normale planlægning. ”
Fysisk igangsætning: 2005-2007
Ibrugtagning: 2005-2007
97.71.32.02 Vandforsyning
Diverse byer
999.97.135
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
Som følge af forkert fordeling af Nukissiorfiit´s anlægsopgaver til påbegyndelse i 2005-2007 søges dette
projekt indarbejdet med følgende tekst: ”Bevillingen dækker mindre renoveringsopgaver, som ikke
indgår i den mere langsigtede planlægning”
Fysisk igangsætning: 2005-2007
Ibrugtagning: 2005-2007
97.71.32.03 Varmeforsyning
Diverse byer
999.97.141
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, varme
Bevillingen dækker mindre renoveringsopgaver, som det ikke er muligt at tage ind i den normale
planlægning. På såvel varmeværkerne, undercentralerne og fjernvarmenettet. Opgaverne vil medføre en
forbedring af driftsøkonomien og forsyningssikkerheden
Fysisk igangsætning: 2005-2007
Ibrugtagning: 2005-2007
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97.72.13

Særlig renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af for høje priser ved licitationerne på renoveringsprojekterne 030.97.006
Renovering B-644, B-699 og B-710 og 070.97.001 Renovering B-661, søges
projekterne ændret til kun at omfatte udvendig renovering af klimaskærm samt beton.
Herudover medtages renovering af de mest slidte lejligheder samt forberedelse til
renovering af de øvrige lejligheder ved fremføring af ventilation og el. De øvrige
lejligheder vil blive renoveret og normalistandsat senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Der vil blive afholdt nyt udbud på projekterne.
For at undgå en lignende situation for de projekter der påbegyndes i 2004 søges
projekterne ændret i lighed med ovenstående.
Som følge af for høj pris ved licitationen samtidig med at renoveringen ville blive så
begrænset at det ville blive nødvendigt at foretage en supplerende renovering
umiddelbart efter på renoveringsprojekt 110.97.014 Renovering B-252 og B-343 søges
projektet ændret, så kun B-252 renoveres, mens B-343 tømmes og lukkes af. Der er
tilstrækkeligt tomme istandsatte boliger i Qasigiannguit til at beboerne i B-343 vil
kunne blive tilbudt disse boliger som erstatningsboliger.
Som følge af ufuldstændige projektnumre søges nedenstående indarbejdet i
Finansloven:
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Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projektherefter bevilling ÆF 2004
--------- 1.000 kr. ---------

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Narsaq
030.97.006

Renovering,
B-644, B-699 og
B-710

13.300

0

0

0,0

0,0

0,0

Maniitsoq
070.97.001

Renovering,
B-661

17.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Qasigiannguit
110.97.014

Renovering af
B-252 og lukning
af B-343

11.600

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Igangværende I alt
Sisimiut
080.97.012

Renovering,
B-839, B-840 og
B-965

36.500

0

0

0,0

0,0

0,0

Aasiaat
100.97.013

Renovering,
B-768 og B-833

14.400

0

0

0,0

0,0

0,0

Ilulissat
120.97.015

Renovering,
B-500 og B-700

19.500

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse steder
996.97.115

Diverse mindre
renoveringsopgaver

28.700

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt
Nuuk
060.97.117

Renovering B 438
og B 439 Lille
Slette, Nuuk

Påbegyndelse i 2005-2007 i alt

15.000

0
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Følgende ændring søges optaget under projektbeskrivelsen:
IGANGVÆRENDE PROJEKTER :
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område
Koordinater

Projektnavn

Narsaq
030.97.006
030
513/322
Renovering, B-644, B-699 og B-710
Renoveringen vil bestå af en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering
af de mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og
køkkener og baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges
renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2005

Maniitsoq
070
757/403
Renovering, B-661
070.97.001
Renoveringen vil bestå af en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering
af de mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og
køkkener og baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges
renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2005

Qasigiannguit
110
254/735
Renovering af B-252 og lukning af B-343
110.97.014
På B-252 udføres en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering af de
mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og køkkener og
baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges renoveret senere,
eksempelvis ved lejerskifte. Renoveringen udføres efter det nye renoveringskoncept.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2005

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
Sisimiut
080
686/299
Renovering, B-839, B840 og B-965
080.97.012
Renoveringen vil bestå af en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering
af de mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og
køkkener og baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges
renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2007

Aasiaat
100
501/268
Renovering, B-768 og B-833
100.97.013
Renoveringen vil bestå af en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering
af de mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og
køkkener og baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges
renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006
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Ilulissat
120
524/294
Renovering, B-500 og B-700
120.97.015
Renoveringen vil bestå af en renovering af klimaskærmen og betonkonstruktionerne samt en renovering
af de mest nedslidte lejligheder. Desuden vil de tekniske installationer blive delvist renoveret og
køkkener og baderum vil blive forberedt til mekanisk ventilation. De øvrige lejligheder planlægges
renoveret senere, eksempelvis ved lejerskifte.
Fysisk igangsætning: 2004

Diverse steder
999.97.115
Diverse

Ibrugtagning: 2006

Diverse

Diverse mindre renoveringsopgaver

Som følge af ufuldstændigt projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005-2007:
Nuuk
060.97.117

Renovering B 438, B439 Lille slette

Som følge af ufuldstændigt projektnummer søges ovenstående projektnummer indarbejdet i Finansloven.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2005
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97.73.22

Grønlands Lufthavnsvæsen – Mittarfeqarfiit
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

0

0,0

0,0

0,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Under afsnittet om målsætninger, del 2, indsættes ”hoved” foran lufhavn, hvorefter
målsætningen er formuleret således:
– ”Midtregionen, med Kangerlussuaq som hovedlufthavn, opnår et samlet positivt
driftsresultat for regionen (Kangerlussuaq og Sisimiut) indenfor en periode af 2 år.”
Projektbeskrivelsen ændres således:
Diverse byer
999.25.938
Diverse
Radiofyr, renovering
Grønlandsfly andres til Air Greenland, hvorefter projektbeskrivelsen fremstår således: ”Der er under
kontoen afsat midler til løbende udskiftning og renovering af radiofyr og navigationshjælpemidler. En del
af bevillingen planlægges anvendt til udvikling af nye Global Positioning System, GPS, baseret
navigationssystem til afløsning af Radiofyr, DME og Localizer. Udviklingen sker i samarbejde med Air
Greenland og Flyvesikringstjenesten.”
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99.71.40

Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering
ÆF 2004

BO 2005 BO 2006 BO 2007
---- mio. kr. ----

-16,4

0

-17,9

-29,0

ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Som følge af forkert fordeling af projekt 070.99.408 Renovering vandværk og forkert
fordeling af projekterne i overslagsårene samt ufuldstændige projektnumre på projekter
der påbegyndes i 2004 og 2005-2007, søges nedenstående indarbejdet i Finansloven :
Følgende ændringer søges optaget i projektspecifikationen:
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

99.71.40.02

Vandforsyning

Maniitsoq
070.99.408

Renovering
vandværk

Projekt- Ændring i
bevilling projektÆF 2004
herefter bevilling
--------- 1.000 kr. ---------

2.800

-2,9

Igangværende i alt

Budgetoverslag
2005
2006
---- mio. kr.----

2007

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

99.71.40.01

Elforsyning

Sisimiut
080.99.016

Udskiftning SROanlæg

1.100

0

0

0,0

0,0

0,0

Ilulissat
120.99.017

Udskiftning
røggaskedel

1.000

0

0

0,0

0,0

0,0

Diverse byer
999.99. 018

Diverse mindre
opgaver, elværker

500

-23.600

0

-6,2

-6,9

-10,5

99.71.40.02

Vandforsyning

Diverse byer
999.99.019

Diverse mindre
opgaver, vand

500

-31.700

0

-8,2

-9,0

-14,5

99.71.40.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.99.020

Diverse mindre
opgaver, varme

500

-8.000

0

-2,0

-2,0

-4,0

0,0

-16,4

-17,9

-29,0

0

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2004 i alt
99.71.40.01

Elforsyning

Diverse byer
999.99.021

Diverse mindre
opgaver, elværker

40.000

0
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99.71.40.02

Vandforsyning

Diverse byer
999.99.022

Diverse mindre
opgaver, vand

99.71.40.03

Varmeforsyning

Diverse byer
999.99.023

Diverse mindre
opgaver, varme

50.000

0

0

0,0

0,0

0,0

15.000

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Påbegyndelse i 2005-2007 i alt

Følgende ændringer søges optaget under projektbeskrivelsen:
IGANGVÆRENDE PROJEKTER :
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område
Koordinater

Projektnavn

99.71.30.02 Vandforsyning
Maniitsoq
070.99.408

E5

654/339

Renovering vandværk

Projektet har ved en fejltagelse fået bevilget 2,9 mio. kr. for meget, som hermed søges rettet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning 2005

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2004:
99.71.40.01 Elforsyning
Sisimiut
080.99.016

B1

530/300

Udskiftning SRO-anlæg

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004
Ilulissat
120.99.017

E2

Ibrugtagning 2005

440/240

Udskiftning røggaskedel

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

Diverse byer
999.99.018
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, elværker
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Ved udarbejdelsen af FFL 2004 manglede der afklaring omkring en del af Nukissiorfiits anlægsmidler.
Disse midler blev placeret under diverse projekter til endelig placering ved ændringsforslag til FFL 2004.
Midlerne bortrokeres hermed.
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Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.40.02 Vandforsyning
Diverse byer
999.99.019
Diverse
Diverse
Diverse mindre opgaver, vand
Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Ved udarbejdelsen af FFL 2004 manglede der afklaring omkring en del af Nukissiorfiits anlægsmidler.
Disse midler blev placeret under diverse projekter til endelig placering ved ændringsforslag til FFL 2004.
Midlerne bortrokeres hermed.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

97.71.40.03 Varmeforsyning
Diverse byer
999.99.020
Diverse

Diverse

Diverse mindre opgaver, vand

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Ved udarbejdelsen af FFL 2004 manglede der afklaring omkring en del af Nukissiorfiits anlægsmidler.
Disse midler blev placeret under diverse projekter til endelig placering ved ændringsforslag til FFL 2004.
Midlerne bortrokeres hermed.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004

PROJEKTER DER PÅBEGYNDES I 2005-2007:
99.71.30.01 Elforsyning
Diverse byer
Diverse
999.99.021

Diverse

Diverse mindre opgaver, elværker

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2005-2007

Ibrugtagning 2005-2007

97.71.30.02 Vandforsyning
Diverse byer
Diverse
999.99.022

Diverse

Diverse mindre opgaver, vand

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2005-2007
97.71.30.03 Varmeforsyning
Diverse byer
999.99.023
Diverse

Diverse

Ibrugtagning: 2005-2007

Diverse mindre opgaver, varme

Som følge af ufuldstændigt projektnummer, søges ovenstående projektnummer indarbejdet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2004
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3. Landstingets 1. behandling af Forslag til Finanslov 2004
a. Landsstyremedlemmet for Finansers forelæggelsesnotat (7. november 2003)

7. november 2003

EM 2003/152

Forslag til Landstingsfinanslov for 2004
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat
1. Behandling

Forelæggelsesnotat
På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge Forslag til Landstingsfinanslov for 2004.
Hovedlinier i finanslovforslaget
Som led i den økonomiske politik er der to hovedlinier i forslaget. For det første afvejer finanslovforslaget niveauet for Hjemmestyrets udgifter i lyset af målet om en mindre offentlig sektor og den
økonomiske afmatning i samfundet, som er indtruffet inden for det seneste år.
Økonomien er præget af en generel afmatning. Produktionen vokser ikke så hurtigt som i de senere
år, og det gør skatteindtægterne heller ikke. Rejepriserne er faldet, og der er ikke udsigt til bedre
priser i nærmeste fremtid. Der er heller ikke væsentlige, nye private investeringer, der kan skabe
øget produktivitet. Både i 2002 og 2003 er der kommet flere ledige, selvom Hjemmestyret og
kommunerne har brugt flere og flere penge siden midten af 1990`erne og dermed har skabt øget
aktivitet i samfundet. Disse tendenser er udtryk for den sårbarhed i vores økonomi, som vi skal
komme til livs med initiativer, der kan styrke vores egen produktion.
Samtidig falder nogle af Hjemmestyrets indtægter, og indtægterne i 2006 og 2007 er præget af væsentlige usikkerheder. Udgifter og indtægter skal balancere for at undgå, at Hjemmestyret stifter
stor gæld som i 1980’erne. Derfor skal Hjemmestyret også sætte udgifterne ned, når indtægterne
falder. Vi har ikke råd til de udgifter og den service, vi har opbygget under den voldsomme vækst i
Hjemmestyret og kommunerne siden midten af 1990’erne.
Lavere udgifter kan dog bremse den økonomiske aktivitet yderligere ud over den aktuelle afmatning. Landsstyret foreslår derfor kun at sætte bevillingerne forsigtigt ned over de kommende år for
at undgå chok i økonomien og store sociale omkostninger.
Landsstyret foreslår dermed også et overskud i de kommende år, der samlet svarer til det tidligere
Landsstyres overskudsmål i 2004 til 2007. Grønlands Hjemmestyre er nu stort set gældfrit. Det er et
godt udgangspunkt for en mere selvbærende økonomi, og det skal vi holde fast i.
Den anden hovedlinie i finanslovforslaget er at skabe rammer og muligheder for økonomisk udvikling i årene fremover. I de kommende år skal vi prioritere uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedet.
Men vi skal finde pengene andre steder, fordi der ikke er råd til både investeringer i vækst og forøgede udgifter på andre områder.
Derfor har landsstyret lagt vægt på at stabilisere og planlægge de langsigtede udgifter til eksempelvis handicappede, pensioner, sundhed, vedligehold samt investeringer i skoler, forsyningsnet og
boliger. Landsstyret foreslår, at Landstinget tilslutter sig det langsigtede udgiftsniveau på disse om___________________
EM 2003/152
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råder. Hvis vi fastlægger disse udgifter ved vi nemlig, hvor meget vi har tilbage til nye investeringer
i navnlig uddannelse, som vi skal tage initiativ til i de kommende år.
Sundhedsvæsenets udgifter vil stige markant, hvis ikke vi foretager de nødvendige prioriteringer.
Landsstyret foreslår at fastholde bevillingsniveauet fra 2003 frem til 2007 samtidig med, at sundhedsvæsenet ændrer struktur og prioriterer sine indsatsområder for at bremse stigninger i udgifterne.
Landsstyret ønsker at give børnefamilierne faste og gode vilkår i de kommende år. Landsstyret foreslår at udvide den nuværende børnetilskudsordning med 750 kroner om året til alle børn under
ordningen. Landsstyret foreslår en højere, men fast bevilling til handicapforsorg samtidig med, at
det nuværende regelsæt og styringsstruktur skal bringes til at fungere. Landsstyret foreslår også, at
Landstinget næste år forbedrer vilkårene for pensionisterne samtidig med, at flere kan blive længere
tid på arbejdsmarkedet.
På anlægsområdet er der særlig brug for at investere i skoler, boliger og forsyningsnet. Derfor foreslår landsstyret bevillinger til 10-årige investeringsplaner på disse områder. Derudover foreslår
landsstyret øget og varig vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger. På trods af en særlig renoveringsindsats i de seneste år har vi fortsat et stort behov for genopretning af anlæg og bygninger
rundt om i landet. Langsigtet anlægsplanlægning kræver, at kommunerne og borgerne kan stole på
de fremlagte planer. Det betyder, at vi her i salen skal holde hinanden fast på, at når finansloven er
vedtaget, så er anlægsplanerne for den kommende lange periode fastlagt.
Den langsigtede planlægning af investeringer i anlæg medfører, at også anlægsbranchen kan planlægge mere langsigtet og dermed øge kapaciteten. Med en større kapacitet kan anlægsbranchen
bygge hurtigere, og derved kan vi indhente de mange forsinkelser i Hjemmestyrets byggerier. Dette
forudsætter dog også at mobiliteten i anlægsbranchen og generelt på arbejdsmarkedet forbedres,
sådan at lokale ressourcer udnyttes bedst muligt. Det betyder, at håndværksmesteren i eksempelvis
Aasiaat skal være parat til at tage opgaver i Ilulissat eller et andet sted med ledige opgaver.
Som bidrag til denne planlægning har landsstyret opstillet en samlet prioritering af anlægsmidlerne
fra 2003 til 2007. Eksempelvis foreslår landsstyret en samlet budgetramme fra 2003 til 2007 på 665
millioner kroner til kultur og uddannelse og på 1.410 millioner kroner til boliger. De samlede prioriteringer er gengivet i et bilag til dette forelæggelsesnotat.
Landsstyret foreslår store nedskæringer i tilskuddene til navnlig infrastruktur og kommunerne i
2005-2007. For at der bliver tid til at analysere konsekvenserne på de enkelte områder og investere i
den udvikling der skal skabe bedre erhvervsbetingelser sker ændringerne først for alvor i 20052007. Dermed har Landsstyret og Landstinget også tid til diskutere forslagene igennem med parterne og give dem tid til at forberede den nye situation.
Disse langsigtede prioriteringer for børn, handicappede og ældre, faste bevillinger til sundhed, investeringer i skoler, boliger og forsyning samt strukturændringer og besparelser i tilskud og administration sætter rammerne for vores råderum til de kommende års investeringer i fremtiden.
Landsstyret har allerede taget fat på at finde penge til disse investeringer med en ny strukturpolitisk
pulje og reserver til at udvikle fiskeriet.
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Strukturpolitikken
Landsstyret er overbevist om, at hvis Grønland skal bevæge sig i retning af øget økonomisk selvbærenhed kræver det omlægninger af samfundets strukturer.
Landsstyret har i finanslovsforslaget skabt grundlag for at investere i disse strukturpolitiske initiativer. I 2004 er der afsat 18,2 mio. kr. og i årene 2005-2007 er der afsat henholdsvis 25, 50 og 75
mio. kr. til nye initiativer. Denne pulje skal primært bruges på uddannelse og erhvervsudvikling.
Derudover har Landsstyret foreslået 20 mio. kr. om året fra 2005 til strukturelle ændringer i fiskeriet.
Vi skal imidlertid ikke kun udvikle os ved at investere i nye områder. Vi skal også tage fat på at
ændre den måde, vi handler på i dag.
Vi har et højt lønniveau i Grønland i forhold til vores egen produktion. Det er et problem, hvis vi
betaler mere i løn, end vi får igen i form af produktion. De seneste overenskomstforhandlinger har
vist, at vi skal væk fra mekaniske og ureflekterede krav om lønstigninger. Vi skal bruge perioden
indtil den næste store runde overenskomstforhandlinger i 2006 til at indrette overenskomsterne efter
samfundets behov. Det skal organisationerne bidrage til. Lønudviklingen og stigningerne i produktiviteten er en af de vigtigste faktorer i spørgsmålet om selvbærende økonomi og erhvervsudvikling
I de kommende måneder vil vi debattere anbefalingerne fra erhvervsudviklingsudvalget, benchmarkingudvalgets anbefalinger om skatter og afgifter og Selvstyrekommissionens betænkning. Landsstyret har også optaget forhandling med staten om bloktilskuddet fra 2005. Landsstyret vil på baggrund af debatten og resultaterne på disse områder foreslå ændringer i centrale dele af den økonomisk politik i Politisk-økonomisk beretning for 2004. Det drejer sig primært om omfordeling i samfundet, skatter og afgifter, ensprissystemer, nye investeringer i uddannelse og erhvervsudvikling og
strukturpolitik for fiskeriet.
Når vi på denne samling skal behandle de mange anbefalinger, vi har fået, så skal det smitte af på
vores holdninger til, hvordan vi prioriterer budgettet.
For eksempel kan vi ikke på den ene side tilslutte os Selvstyrekommissionens forslag om lavere
tilskud og rentable erhverv, og på den anden side fortsætte med at bevilge nye tilskud til urentable
erhverv. Vi kan ikke både bifalde kommissionens forslag til dybe strukturelle forandringer i samfundet og på den anden side vælge at give bevillinger, som forstener samfundet i de nuværende
strukturer.
Hvis Landstinget vil begge dele, vil Landstinget i virkeligheden slet ingenting. De valg vi træffer
kommer til at ændre livet for mange borgere uanset, om vi træffer det ene eller det andet valg. Vi
kan gøre smerten mindre ved forandringer ved at planlægge langsigtet og bidrage til nye muligheder, der skal sættes i stedet for de strukturer vi afskaffer i de kommende år. Det er vigtigt, at vi og
Landstinget forpligtiger hinanden i forhold til disse beslutninger. Ikke kun her i landstingssalen fra
talerstolen, men i endnu højere grad i lokalsamfundene når samlingen er overstået og resultaterne
skal præsenteres og diskuteres med vælgerne. Vores beslutninger her i salen er ingenting værd, hvis
vi løber fra dem, så snart samlingen slutter.
Ikke alle initiativer kan komme fra politikere. Landstinget kan ikke styre erhvervsudviklingen.
Landstinget kan ikke lovgive om, at nye erhverv skal opstå, og Landstinget hverken kan eller skal
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udtænke nye forretningsidéer. Hvis vi gør det, fortsætter vi blot det formynderi, som vi i andre
sammenhænge vender os så kraftigt imod. Det frie initiativ og fællesskabet uden politisk indblanding skal have meget bedre vilkår i vores samfund.
Det er kun borgerne og erhvervene selv, der kan skabe fremgangen og de nye indtjeningsmuligheder. Landstinget kan give gode rammer, men initiativet skal komme fra borgerne og erhvervene.
Vi er i gang med bloktilskudsforhandlinger med den danske stat for 2005 og fremover. Bloktilskudsforhandlingerne og Selvstyrekommissionens betænkning rejser spørgsmål om vores levestandard i Grønland. Er vi villige til at acceptere lavere levestandard for at blive mere selvstændige?
Landsstyret mener, at vi skal gennemføre reformer inden vi kaster os ud i alvorlige reduktioner af
de nuværende indtægter. Vi har endnu ikke nye indtægter, vi kan sætte i stedet for bloktilskuddet.
En reduktion af bloktilskuddet nu vil ramme de svageste i samfundet og begrænse de investeringer,
der skal bære vores økonomi og skabe vækst på lang sigt.
Landstingets behandling af finanslovforslaget for 2004
Under denne efterårssamling skal vi bringe sammenhæng mellem finansloven, Selvstyrekommissionens betænkning og forudsætningerne for selvbærende økonomi.
Der er brug for en anderledes behandling af finanslovforslaget i år. Vi har ikke tid til at fortabe os i
detaljer og kortsigtede diskussioner om enkelte bevillinger. Vi har heller ikke brug for endeløse
papirer og betænkninger om tekniske spørgsmål. Vi har derimod brug for, at Landstinget tager stilling til overordnede nedskæringer, investeringer i fremtiden og det langsigtede udgiftsniveau i
Hjemmestyret.
Med disse ord overlader jeg Forslaget til Landstingsfinanslov 2004 til Landstingets behandling.

5

Bilag - Anlægs- og renoveringsbudget i finanslovforslaget for 2004 (millioner kroner)
A&R fonden 2002
Reserver
Projekteringer
Sociale anliggender
Kultur og uddannelse
Fiskeri, fangst og bygder
Sundhed
Boliger
Infrastruktur, trafik
Forsyning
Miljø
Andet
I ALT

0,0
9,8
10,9
88,1
9,6
27,1
142,1
134,8
83,8
25,2
11,5
542,9

FL
2003
84,5
30,1
16,1
121,3
9,4
23,5
230,2
42,4
94,1
14,4
85,9
751,8

FFL
2004
57,9
12,8
6,8
110,5
7,0
33,3
251,2
35,9
130,5
9,0
10,0
664,8

BO
2005
58,3
14,0
0,0
99,2
0,5
17,2
225,1
10,0
133,7
4,5
12,0
574,5

BO
2006
80,8
14,0
0,0
100,8
0,5
0,0
251,1
0,0
135,3
0,0
0,0
582,5

BO
2007
55,4
14,0
0,0
145,0
0,0
0,0
310,1
0,0
150,0
0,0
0,0
674,5

Samlet
prioritering
2003-2007
336,9
94,7
33,8
664,9
27,0
101,1
1409,8
223,1
727,4
53,1
119,4
3791,0

4. Landstingets 2. behandling af Forslag til Finanslov 2004
a. Landstingets Finansudvalgs betænkning (28.november 2003)
b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (2. december 2003

28. november 2003
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BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag
landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. behandling

til

Finansudvalget har følgende sammensætning
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen (Siumut), formand
Landstingsmedlem Ane Hansen1 (suppleant for Aqqalukasik Kanuthsen (Inuit Ataqatigiit)),
næstformand
Landstingsmedlem Isak Davidsen (Siumut)
Landstingsmedlem Augusta Salling (Atassut)
Landstingsmedlem Per Skaaning (Demokraterne)

Betænkningen indeholder følgende afsnit
1.

Indledning

3

2.

Generelle bemærkninger

5

3.

Finansudvalgets spørgsmål/bemærkninger i øvrigt - opdelt på landsstyreområder 8
3.1
Aktivitetsområde 10 - 14 Landsstyreformanden
8
3.2
Aktivitetsområde 15 - 19 Landsstyremedlemmet for Selvstyre og
Justitsområdet samt Råstoffer
9
3.3
Aktivitetsområde 20 - 29 Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender
11
3.4
Aktivitetsområde 30 - 39 Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed 16
3.5
Aktivitetsområde 40 - 49 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke
33
3.6
Aktivitetsområde 50 - 59 Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
40
3.7
Aktivitetsområde 60 - 69 Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug 43
3.8
Aktivitetsområde 70 - 75 Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og
Miljø
47
3.9
Aktivitetsområde 80 - 99 Anlægs- og renoveringsområdet Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø
54

4.

Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger

68

5.

Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger

85

6.

Henstillinger fra Finansudvalget

88

1

Deltaget i Udvalgets møder fra den 18.11.2003
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7.

De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene

94

8.

Indstillinger fra Finansudvalget

94

--------------------BILAG
A.
Oversigt over større ændringer og ændringer i kontonumre fra FL 2003 til FFL 2004
B.

Oversigt over ændringer i anlægsprojektbevillinger fra FL 2003 til FFL 2004

C.

Orientering om status og forventninger til fremtiden for Nalunaq-Goldmine A/S
samt planlagte projekter i 2004

D.

Landsstyrets svar på spørgsmål vedr. akt. område 40 Kultur- og Uddannelsesområdet

E.

Udsnit af svar fra Landsstyret på spørgsmål vedr. akt. omr. 64 Erhverv (ensprissystemet)

F.

Svar fra Landsstyret vedrørende hovedkonto 64.10.13 Kunsthåndværk

G.

Svar fra Landsstyret vedrørende hovedkonto 70.14.41 Tele Greenland A/S

H.

Svar fra Landsstyret vedrørende hovedkonto 73.93.02 Mittarfeqarfiit (brandberedskab)

I.

Svar fra Landsstyret vedrørende akt. omr. 75 Miljøområdet (begrænsning af CO2-udslip)

J.

Svar fra Landsstyret vedrørende hovedkonto 75.86.22 Tilskud til affaldsbortskaffelse i
mellemstore byer

K.

Svar fra Landsstyret vedrørende hovedkonto 87.72.14 Forsøgsbyggeri

L.

Nøgletal for aktivitetsområde 40, årselever og udgiften pr. årselev inden for forskellige
uddannelser

M.

Landsstyrets 96 ændringsforslag til bevillinger til 2. behandlingen - budgetbidrag

N.

Landsstyrets 12 ændringsforslag til tekstanmærkninger - bemærkningerne
tekstanmærkningerne (selve tekstanmærkningerne fremgår af afsnit 5 i betænkningen)

O.

Kommunefordelte investeringsoversigter svarende til at Finansudvalgets indstillinger til 2.
behandlingen af FFL 2004 tiltrædes

P.

Brev af 19.11.2003 fra Landsstyremedlemmet for Erhverv vedrørende Qorlortorsuaq
vandkraftprojektet

Q.

Oversigt over anlægs- og renoveringsprojekter i anlægs- og renoveringsfonden før
1.1.2004 og uden bevilling efter denne dato

___________________________
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1.
Indledning
Landsstyret fremsatte fredag den 7. november 2003 forslag til landstingsfinanslov for 2004 samt
budgetoverslagsårene 2005 – 2007.
Finansudvalget har på et budgetseminar, der holdtes i Sisimiut i dagene 16. – 20. oktober 2003,
gennemgået finanslovsforslaget.
Finansudvalget lægger stor vægt på at de faglige udvalg bliver inddraget i vurderingen af sager af
væsentlig interesse mellem landstingssamlingerne.
Det er ligeledes vigtigt at de faglige udvalg bidrager med vurdering af de årlige finanslovsforslag,
hvor den samlede prioritering af Landskassens bevillinger for det kommende finansår samt
budgetoverslagsårene finder sted.
Generelt finder Finansudvalget at dette har styrket Landstingets viden på dette område, og det har
tillige medvirket til at Finansudvalget har modtaget oplysninger og forslag fra de faglige udvalg,
som i en del tilfælde medtages i nærværende betænkning. I andre tilfælde har de faglige udvalg
rettet henvendelse direkte til det pågældende landsstyremedlem for at få en uddybning af forskellige
forhold.
Samlet set finder Finansudvalget at det styrker Landstingets kendskab, viden og indflydelse på den
finanslov der vedtages. Det er positivt at Landstingets udvalg ved behandlingen af
finanslovsforslaget er med til at foretage visse ændringer og justeringer i det forslag Landsstyret har
fremsat, således at det i højere grad er Landstingets finanslov.
Opgavefordelingen er den at Landsstyret fremsætter lovforslaget, men Landstinget skal foretage en
nøje behandling af det og herunder sikre at der gennemføres de ændringer Landstinget ønsker,
således at det bliver Landstingets finanslov som Landstinget vedtager.
Med henblik herpå har Finansudvalget derfor skrevet til Landstingets faglige udvalg den 15.
oktober 2003 med anmodning om en tilbagemelding til Finansudvalget senest den 30. oktober.
Finansudvalget har benyttet lejligheden til at gøre fagudvalgene opmærksom på, at lovgrundlaget på
bevillingsområdet fremgår af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget af 29. oktober
1999, budgetloven, samt af Budgetregulativ 2002 fra 26.2.2002, som er udstedt af
Landsstyremedlemmet for Finanser.
Finansudvalget har medtaget en del af de modtagne kommentarer fra fagudvalgene i nærværende
betænkning.
Finansudvalget har på baggrund af sin gennemgang af FFL 2004, ved brev af 21. oktober 2003 til
Landsstyret, fremsendt sine spørgsmål samlet i eet brev, dog opdelt på landsstyreområder
/kontonumre i FFL 2004.
Landsstyret har herpå fremsendt sine svar til Finansudvalget den 4. november 2003. Generelt har
Landsstyrets besvarelser afdækket en del uklarheder. I andre tilfælde må Finansudvalget desværre
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 3 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

konstatere at Landsstyret har udskudt sin stillingtagen til senere, idet det anføres at man overvejer.
Dette er sket selv på områder, hvor der ikke burde være tvivl om svaret.
Finansudvalget skal tilkendegive over for Landsstyret, at Udvalget finder det mere hensigtsmæssigt
om Landsstyret svarer klart på Finansudvalgets spørgsmål, således at der kan komme fremdrift i
Finansudvalgets behandling af finanslovsforslaget med henblik på færdiggørelse af Udvalgets
betænkning til 2. behandlingen.
Finansudvalget vælger i øvrigt almindeligvis den fremgangsmåde at anmode Landsstyret om at
fremsætte ændringsforslag, når Udvalget finder dette relevant, men hvis Landsstyret finder behov
for at overveje for længe, kan Finansudvalg i disse tilfælde selv fremsætte de nødvendige
ændringsforslag; dette er som bekendt sket mange gange tidligere.
På baggrund af de modtagne besvarelser fra Landsstyret har Finansudvalget indkaldt nogle af
Landsstyrets medlemmer til samråd med Finansudvalget for i nogle tilfælde at få en nærmere
uddybning af svar og i andre tilfælde at få yderligere oplysninger. I visse situationer, når
Landsstyret ikke var sindet at følge en anmodning fra Finansudvalget har der også været behov for
på samrådet at præcisere Finansudvalgets forslag/ønske til fremtidig handling fra Landsstyrets side.
Generelt er et samråd et godt ”instrument” til at få uddybet eventuelle misforståelser eller
uklarheder mellem parterne.
Finansudvalget lægger i sit arbejde megen vægt på at være enige i disse situationer, således at
Landsstyret ofte vælger at følge Udvalgets forslag/anbefalinger ud fra den betragtning at
Finansudvalget har opbakning fra alle partierne i Landstinget.
I sine spørgsmål har Finansudvalget som indledning påpeget at der mangler en oversigt over
væsentlige ændringer i forhold til FL 2003 og FFL 2004 I i selve det fremsendte forslag som er
tilstillet alle Landstingets medlemmer og offentligheden. Finansudvalget kunne dog konstatere, at
Udvalget til sit eget brug har modtaget en regnearksoversigt over større ændringer og ændringer i
kontonumre fra Landsstyret, samt en oversigt over ændringer i anlægsprojektbevillinger. Disse
oversigter vedlægges betænkningen som bilag A og bilag B.
Finansudvalget skal på denne baggrund, anmode Landsstyret om at der i FFL 2005 medtages en
indledende oversigt over hovedtrækkene af de foretagne ændringer. Herudover ønskes der for hvert
landsstyreområde specielt gjort opmærksom på de foretagne ændringer, og herunder bør der oplyses
om konti, hvor der nu ikke længere søges bevilling.
Disse oversigter bør medtages i det forslag til bevillingslov som tilgår hele Landstinget og
offentligheden. Finansudvalget finder fortsat at det er vigtigt at de folkevalgte og landets borgere
har mulighed for at forstå opbygning og indhold i finanslovsforslaget. Et finanslovsforslag er ikke
kun for specialister, men skal også kunne forstås af Landstingets medlemmer og borgerne. Når
f.eks. råstofområdet og landbrug inden for det sidste år har skiftet kontonummer 3 gange, ville det
være på sin plads at der blev optaget et 0-budgetbidrag til den konto, der tidligere blev anvendt
således at det er muligt at følge udviklingen mellem de forskellige bevillingslove.
Finansudvalget finder endelig anledning til at påpege, at Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at
Landsstyret har medtaget konsekvenser af forventede lovforslag i nærværende finanslovsforslag.
Herved forudsætter Landsstyret at Landstinget vedtager disse forslag i uændret form. Udvalget skal
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her pege på flere tekstanmærkninger under aktivitetsområde 40, som henviser til forslag til
uddannelsesstøttereform.
Som konsekvens af at Finansudvalget ikke kan tage stilling til Landsstyrets forslag til bevillinger og
til tekstanmærkninger, der forudsætter en vedtagelse af Uddannelsesstøttereformen (EM 2003/163)
under aktivitetsområde 40, således som den er forelagt for Landstinget, skal Finansudvalget
tilkendegive at Udvalget udsætter sin stillingtagen hertil til 3. behandlingen af FFL 2004.
Efter Landstingets 1. behandling af finanslovsforslaget den 7. november har Landsstyret den 14.
november fremsendt 96 ændringsforslag til forslaget til finanslov for 2004. Den 21. november har
Landsstyret fremsendt yderligere 12 ændringsforslag, hvorefter der i alt er 108 ændringsforslag,
heraf 96 forslag til ændring af bevillinger og 12 forlag til ændring af tekstanmærkninger
Finansudvalgets indstillinger til Landsstyrets ændringsforslag fremgår af afsnittene 4 og 5.
De økonomiske virkninger af Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene fremgår af afsnit
7.
Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene til Landstingets 2. behandling af Landsstyrets
forslag til finanslov for 2004 vil samlet medføre, at det budgetterede Drifts-, Anlægs- og
Udlånsoverskud, DAU-saldoen, vil udgøre –10.719.000 kr. i 2004 (et overskud). I
budgetoverslagsårene er DAU-overskuddet:
2005
–52,2 mio. kr.
2006
–71,2 mio. kr.
2007
–59,2 mio. kr.
Finansudvalget skal bemærke at overskudsmålet er uændret set i forhold til Landsstyrets forslag til
finanslov 2004.
Finansudvalget har behandlet lovforslaget samt ændringsforslagene og afgiver hermed betænkning
til Landstingets 2. behandling af lovforslaget.
2.
Generelle bemærkninger
Finansudvalget skal indledningsvis generelt tilslutte sig Landsstyrets forslag til finanslov for 2004,
i overensstemmelse med de tilkendegivelser der fremkom under første behandlingen af lovforslaget.
Finansudvalget kan ligeledes tilslutte sig de ændringsforslag som Landsstyret har fremsendt til
Finansudvalget den 14. november og 21. november.
Finansudvalget er enig med Landsstyret i behovet for en stram og målrettet styring af vores
økonomi i de kommende år. Dette skyldes bl.a. den begyndende stagnation og i denne forbindelse
at der i årene der kommer må forventes at komme relativt færre indtægter for de offentlige kasser.
Da der samtidig må imødeses et fortsat stort pres på de offentlige udgifter, bliver vi i højere grad
tvunget til at vurdere behovet for afholdelse af udgifter, samt også til i endnu højere grad at
prioritere hvilke udgifter, der skal afholdes.
Samtidig med denne forventede relative forringelse af forholdet mellem indtægterne og udgifterne,
skal der også i endnu højere grad end hidtil satses på at øge den hjemlige produktion, og værdien
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heraf. Dette er nødvendigt hvis vi på sigt skal mindske afhængigheden af de årlige bloktilskud fra
Danmark.
Der må udfoldes bestræbelser på at øge produktiviteten i vores samfund og samtidig skal der satses
på etableringen af erhvervsaktiviteter, som er rentable.
De offentlige administrationer bør ”slankes” ved at det igangsatte arbejde mellem Landsstyret og
KANUKOKA på dette område fremmes. Der må sikres tilstrækkeligt samarbejde mellem vores
kommuner, enten ved et aftalt samarbejde om opgaveløsninger, eller i en del tilfælde ved
sammenlægning af kommuner.
Finansudvalget har fornemmet at der flere steder i landet er taget initiativer på dette område;
eksempelvis er der aftalt et samarbejde mellem Aasiaat, Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq kommune på
det administrative område.
På skatteområdet bør Landsstyret i samarbejde med kommunerne vurdere i hvilket omfang
opgaverne inden for skattevæsenet med fordel kan centraliseres.
Finansudvalget er enig med Landsstyret i at det forventede relative fald i indtægterne i de
kommende år må ledsages af en tilsvarende reduktion af udgifterne. Det må ske dels ved
nødvendige rationaliseringer i løsningen af opgaver, men også ved en nødvendig reduktion i tilskud.
Disse justeringer bør ske så der tages de nødvendige hensyn til at der fortsat er tilstrækkelig
aktivitet i samfundet og så vi undgår stigninger i arbejdsløsheden.
Samtidig med denne udvikling må vi sikre tilstrækkelige midler til at prioritere grundlaget for
fremtidig vækst. Finansudvalget imødeser at Landsstyret drager de nødvendige konklusioner, og
tager de nødvendige initiativer bl.a. på baggrund af Betænkningen fra Selvstyrekommissionen fra
marts 2003 og anbefalingerne fra Fællesudvalget for erhvervsudvikling i Grønland; der henvises til
Udvalgets rapport fra ultimo oktober 2003.
Finansudvalget er enig i målsætningen om at arbejde for en mere selvbærende økonomi. Vi må
skabe rammer og muligheder for den økonomiske udvikling i årene der kommer. Med henblik herpå
må vi prioritere uddannelsesområdet meget højt. Det samlede erhvervsområde må også have en høj
prioritet, ligesom smidige forhold på arbejdsmarkedet er nødvendige, så vores samlede ressourcer
bliver anvendt bedst muligt.
Der må satses på fremtidig vækst, men uden at vi svigter vore ældre medborgere og sikrer en
rimelig tilførsel af ressourcer til sundhedsvæsenet. Et led i en fornuftig udvikling er også at der
fokuseres på forebyggelse, med det sigte at sikre en højere livskvalitet.
På anlægsområdet er Finansudvalget klar over at der er begrænsede ressourcer i årene der kommer.
Finansudvalget forventer at Landsstyret tager de nødvendige initiativer til at sikre en bedre
planlægning på anlægs- og renoveringsområdet. Den store opsamling af midler i anlægs- og
renoveringsfonden, af Landsstyret skønnet til at udgøre ca. 700 mio. kr. ultimo december i 2003, er
et tegn på de store mangler, der har været på dette område i de tidligere år.
I rådgivningen på dette område er det i Budgetregulativet mange steder præciseret at det er vigtigt
med realistiske skøn over det forventede afløb af anlægsudgifter. Det må konstateres at de
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ansvarlige på dette område siden starten af år 2000 har skønnet utrolig dårligt, med den konsekvens
at der nu efter 4 år er opsamlet anlægsmidler i fonden svarende til et helt års bevillinger, og at
aktiviteten i de forløbne år har været tilsvarende nedsat.
Landsstyret forventer ifølge tabel 6 i de almindelige bemærkninger til finanslovsforslaget, at der i
de kommende år vil ske en gradvis reduktion af fondens saldo, således at den
31.12.2004 skulle udgøre 650 mio. kr.,
31.12.2005 475 mio. kr.,
31.12.2006 308 mio. kr. og endelig
31.12.2007 233 mio. kr.
Finansudvalget vil følge op på denne udvikling, idet det også vil have stor betydning for aktiviteten
i anlægssektoren.
Finansudvalget håber også at der langt om længe kommer styr på dette område, så vi får indhentet
det store efterslæb i færdiggørelsen af anlæg til gavn for befolkningen.
Vi har fortsat store udækkede behov på skoleområdet, boligområdet og forsyningsområdet. Det er
vigtigt med denne prioritering, men vi må ikke glemme alt andet. Det kan ses af de af Landsstyret
foreslåede investeringsplaner for de næste 4 år, at der er områder, der overhovedet ikke er
tilgodeset. Er det realistisk at der ikke er afsat midler til renovering af sygehuse efter 2004,
ingen midler til nye servicehuse efter 2004, ikke noget kultur- og idrætsbyggeri efter 2004,
ingen daginstitutioner for børn og unge efter 2004 osv. ?
Landsstyret bør ved fremsættelsen af ændringsforslag til finanslovsforslaget søge at rette op herpå;
Finansudvalget har bemærket at ændringsforslag nr. 83 foreslår afsættelse af 3,9 mio. kr. i 2005 til
renovering af Qasigiannguit sygehus. Landsstyret bør også gøre noget mere med hensyn til
planlægningen af renovering og nybyggeri inden for skoleområdet. Det er som om området står lidt
i stampe. Af Landsstyrets Budgetorientering 2003 fremgår det desuden at der fortsat er knap 30
mio. kr. på renoveringsreserverne, som endnu ikke, her en måned før årsskiftet er disponeret til
konkrete renoveringsprojekter.
Finansudvalget vil senere i betænkningen, under de konkrete aktivitetsområder (landsstyreområder),
vende tilbage til denne problematik.
Finansudvalget skal til slut her i de generelle bemærkninger udtrykke sin tilslutning til Landsstyrets
overordnede krav til strukturpolitikken. En sådan udvikling med omlægning af samfundets
strukturer, er nødvendig, hvis vi skal bevæge os i retning af øget økonomisk selvbærenhed.
Finansudvalget imødeser hvilke konklusioner Landsstyret i sin Politisk Økonomiske Beretning på
FM 2004 vil fremdrage af de kommende måneders indsats på bl.a. følgende områder:
anbefalingerne fra Fællesudvalget for erhvervsudvikling
Benchmarkingudvalgets anbefalinger
Selvstyrekommissionens betænkning samt endelig
Bloktilskudsforhandlingerne med staten.
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3.
Finansudvalgets spørgsmål/bemærkninger i øvrigt - opdelt på landsstyreområder
Finansudvalget har som nævnt tidligere indhentet bemærkninger fra Landstingets fagudvalg til FFL
2004. Herudover har Finansudvalget ved brev af 21.10.2003 til Landsstyret fremført synspunkter på
FFL 2004 og stillet et antal spørgsmål, opdelt på de enkelte landsstyreområder. Finansudvalget
finder det væsentligt at gengive en del af denne meningsudveksling/korrespondence og vil derfor i
de følgende underafsnit under nærværende afsnit 3 gengive en del herfra.
3.1
Aktivitetsområde 10 - 14 Landsstyreformanden
I finanslovsforslagets almindelige bemærkninger er udviklingen i kommunernes økonomi
beskrevet.
Finansudvalget har anmodet om en orientering om de enkelte kommuners økonomiske situation, og
herunder oplysninger om, hvilke kommuner, der er under særligt tilsyn fra Landsstyrets side.
I denne anledning har Landsstyreformanden oplyst at kommunernes samlede indtægter var større
end udgifterne i årene 1997 - 2000. I årene 2001 og 2002 vendte billedet, således at udgifterne
oversteg indtægterne. Tendensen fortsætter ifølge budgetterne for 2003 og overslagsårene:
Tabel 1
Kommunernes indtægter, udgifter og resultat i 1997-2003
Mio. kr.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Indtægter
1.941 1.950 2.055 2.160 2.305 2.466 2.385
Driftsudgifter
- 1.662 - 1.715 - 1.789 - 1.880 - 2.060 - 2.225 - 2.150
Anlægsudgifter
- 140
- 151 - 211
- 211
- 314 - 378
- 339
Resultat (- = underskud)
140
84
55
69
- 69 - 136
- 105
Det samlede underskud i 2002 på 136 mio. kr. dækker over betydelige forskelle kommunerne
imellem. 7 kommuner opnåede et overskud. De resterende kommuner har alle haft et underskud.
Nuuk kommune tegner sig for det største underskud på 85 mio. kr., og Nuuk kommune tegner sig
ligeledes for de største anlægsinvesteringer.
Kommunerne må, som følge af at de samlede indtægter (personlig indkomstskat, selskabsskat,
kommunal skatteudligning og bloktilskud) ikke stiger i takt med udgifterne, trække på
kassebeholdningen eller optage lån ved større anlægsinvesteringer. Det er derfor af største
vigtighed, at kommunerne nu sætter fokus på likviditeten, og på en rimelig balance mellem udgifter
og indtægter.
Finansudvalget har fra Landsstyreformanden modtaget oplysninger om hvilke kommuner, der var
under skærpet tilsyn fra Landsstyrets side. Der er tale om følgende kommuner: Narssaq,
Uummannaq, Upernavik og Kangaatsiaq samt Qaanaaq. Herudover skal Tilsynsrådet på sit næste
møde tage stilling til, om Ammassalik og Paamiut skal sættes under skærpet tilsyn.
Finansudvalget må konstatere at der således i adskillige kommuner er økonomiske problemer, og
Udvalget skal på denne baggrund opfordre Tilsynsrådet og KANUKOKA til at yde den nødvendige
bistand til kommunerne med henblik på at afhjælpe problemerne samt at forbedre den økonomiske
styring. Som tidligere nævnt vil initiativer i retning af øget kommunalt samarbejde formentlig
mindske udgiftsbehovet i kommunerne og dermed forbedre den økonomiske situation.
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Effekten af Sukaq’s arbejde
Finansudvalget har indhentet nærmere oplysninger om erfaringerne med Sukaq-projektet og
påtænker på et senere tidspunkt ved henvendelse til Landsstyreformanden at følge op herpå ved at
afholde et møde med de ansatte i Sukaq-sekretariatet.
Hovedkonto 10.17.01 Grønlands Statistik
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om Grønlands Erhvervsregister (GER). De modtagne
oplysninger tyder på at registret ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang formentlig som følge af at
dækningen er ufuldstændig. Registret har følgende hjemmeside: www.ger.gl
Finansudvalget skal henstille til Landsstyret at der tages de nødvendige initiativer, så Grønlands
Erhvervsregister (GER) bliver anvendeligt.
3.2

Aktivitetsområde 15 - 19 Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt
Råstoffer
Finansudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet om oplysninger om resultaterne af
Retsvæsenskommissionens betænkning, samt om hvad der forventes at ske på området fremover.
På denne baggrund har Landsstyremedlemmet oplyst:
Retsvæsenskommissionens betænkning er fortsat under udarbejdelse. Så snart kommissionen har
fremlagt betænkning vil det kommende landsstyreområde for Selvstyre og Justitsområdet samt
Råstoffer udarbejde en vurdering til landsstyret med henblik på at landsstyret derefter fremlægger
forslag i Landstinget for den videre udvikling af justitsområdet.
Når Retsvæsenskommissionens betænkning foreligger, så vil spørgsmålet om normerings- og
bevillingsbehov blive taget op til fornyet overvejelse.
Hovedkonto 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om hvorledes det forventes at medlemmerne af den
kommende dansk-grønlandske kommission skulle udpeges.
Landsstyremedlemmet svarede således:
Metoden for udvælgelse af medlemmer til kommende fælles dansk-grønlandske parlamentariske
kommission forventes at ville ske efter forhandling mellem regeringen og landsstyret. Regeringen
foreslås at udpege 7 medlemmer, mens Landsstyret udpeger 7 medlemmer efter
forholdstalsvalgmetoden i forhold til den politiske sammensætning i Landstinget. Landsstyret ser
meget gerne, at formanden for kommissionen kommer fra Grønland.
Hovedkonto 18.01.02 Råstofprojekter
Finansudvalget har anmodet om en orientering om status og forventninger til fremtiden for
Nalunaq-Goldmine A/S.
Orienteringen fremgår af bilag C til betænkningen.
Herudover har Finansudvalget anmodet om oplysninger om hvordan den søgte bevilling på
19.148.000 kr. er fordelt på projekter. Finansudvalget bemærker at Udvalget lægger vægt på at alle
opgaver bliver udliciteret.
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Orienteringen om projekterne i 2004 fremgår ligeledes af bilag C til betænkningen. Finansudvalget
skal anmode Landsstyret om at sikre at disse oplysninger i FFL 2005 medtages i budgetbidraget til
bevillingen.
Landstingets Erhvervsudvalg har over for Finansudvalget fremført følgende synspunkter:
Erhvervsudvalget mener, at der på denne konto også bør afsætte midler til projekter, som skal
belyse, hvordan det sikres, at grønlandsk arbejdskraft i videst muligt omfang bliver anvendt i
forbindelse med råstofudvinding. Derudover bør projekterne i samarbejde med koncessionshaverne
belyse, hvilke jobfunktioner grønlandsk arbejdskraft kan opkvalificeres til at varetage i forbindelse
med mineral- og råstofudvinding.
Udvalget finder det oplagt, at det i forbindelse med guldmineprojektet i Sydgrønland undersøges, i
hvilket omfang koncessionshaverne planlægger at anvende grønlandsk arbejdskraft. Derudover
agter udvalget at forespørge Landsstyremedlemmet, om hvilke tiltag Landsstyret planlægger at
gennemføre for på længere sigt at sikre, at der ved fremtidige mineraludvindingsprojekter anvendes
grønlandsk arbejdskraft i størst muligt omfang.
Udover at Erhvervsudvalget som nævnt ovenfor savner omtale af vand som potentiel
eksportprodukt, effekten af at det som bevillingsforudsætning nu er tilføjet Landsstyrets målsætning,
at arbejde for, at udvikle råstofsektoren til at være et bærende erhverv, idet der er forventninger
om, at Grønlands undergrund indeholder såvel mineraler som olie og gas. Målet er, at
råstofsektoren fremover skal bidrage positivt til den økonomiske udvikling og til skabelse af nye
arbejdspladser i Grønland.
Finansudvalget skal efterlyse Landsstyrets bemærkninger til det foranstående.
Hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Finansudvalget har anmodet om at der i bemærkningerne til tekstanmærkningen medtages
økonomiske oplysninger ligesom i tidligere finanslove.
Landsstyret svarede at man overvejer i forbindelse med 2. behandlingen af FFL04 at fremsætte
ændringsforslag.
Finansudvalget har efter modtagelsen den 14.11.2003 af ændringsforslag fra Landsstyret til 2.
behandlingen af FFL 2004 konstateret at Landsstyret har fremsendt det ønskede ændringsforslag.
Hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakt på råstofområdet
Finansudvalget har meddelt Landsstyret at Udvalget fandt at afsnittet Landsstyret bemyndiges til at
indgå en eller flere servicekontrakter med et eller flere selskaber…………….. bør udgå i
budgetbidraget og i stedet optages som tekstanmærkning, således som det i øvrigt er praksis.
Landsstyret svarede at man overvejer i forbindelse med 2. behandlingen af FFL04 at fremsætte
ændringsforslag.
Finansudvalget har efter modtagelsen den 14.11.2003 af ændringsforslag fra Landsstyret til 2.
behandlingen af FFL 2004 konstateret at Landsstyret har fremsendt det ønskede ændringsforslag.
Landstingets Erhvervsudvalg har over for Finansudvalget fremført følgende synspunkter:
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Erhvervsudvalget finder, at Landsstyret bør redegøre for, hvorfor disse aktiviteter ikke kan
varetages af Råstofdirektoratets eget personale. Landsstyret bør ligeledes redegøre for, hvilke
fordele der er forbundet med en opsplitning imellem myndighedsopgaver og promoveringsopgaver.
Erhvervsudvalget konstaterer at Landsstyret med udgangen af 2003 har opsagt rammeaftalen
mellem Greenland Ressources A/S og Hjemmestyret. Dermed vil de servicekontraktdækkede
aktiviteter for fremtiden skulle udliciteres. Herudover ser udvalget frem til resultaterne af at
Landsstyret bemyndiges til at indgå en eller flere servicekontrakter med ét eller flere selskaber om
udviklingsopgaver og andre opgaver indenfor den del af råstofområdet, som er rettet mod
erhvervslivet og befolkningen i Grønland.
Finansudvalget skal efterlyse Landsstyrets bemærkninger til det foranstående.
3.3
Aktivitetsområde 20 - 29 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
Finansudvalget har konstateret at der i afsnit 3.3.1 i de almindelige bemærkninger omtales en øget
vedligeholdelsesindsats. Finansudvalget er enig i at der bør afsættes f.eks. en samlet ramme på 45
mio. kr. til dette formål. Finansudvalget er dog betænkelig ved afsættelsen af disse midler som
driftsbevillinger under de enkelte landsstyreområder. Dette kan nødvendiggøre at disse
landsstyreområder så herefter ansætter teknikere til at styre anvendelsen af disse bevillinger.
Finansudvalget har udtrykt sin bekymring over for Landsstyremedlemmet for Finanser, idet
Udvalget bemærkede at Landsstyret i 1999, da man samlede alle disse tekniske opgaver i
Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur, samtidig nedlagde disse funktioner i
fagdirektoraterne.
Landsstyremedlemmet for Finanser har svaret følgende:
Begrundelsen for at afsætte vedligeholdelsesmidlerne på særskilte hovedkonti under de enkelte
direktorater er at sikre, at midlerne anvendes direkte til vedligeholdelsesopgaver. Tidligere har de
enkelte direktoraters vedligeholdelsesforpligtigelse indgået i deres driftskonti som en del af deres
driftsbevillinger. Den ovenfor nævnte arbejdsgruppe fandt under sit arbejde ud af, at der er tendens
til, at direktoraterne vælger at nedskære deres driftsbevillinger til netop vedligeholdelsesopgaver.
Dette skyldes blandt andet, at vedligeholdelsesområdet er et relativt ukontroversielt emne. Det er
således for at tydeliggøre vedligeholdelsesmidlerne, der altid har indgået som en del af
direktoraternes driftsbevillinger, at man har valgt at indarbejde dem i særskilte budgetbidrag, og
samtidig foreslå en særskilt bevillingsforhøjelse på i alt 30,2 mio. kr.
I 1999 blev der til Direktoratet for Bolig og Infrastruktur kun overført opgaver, der relaterede sig
til anlægskontiene og ikke vedligehold under driften. Den tidligere vedligeholdelseskonto 92 var
udtryk for en særlig indsats for at forebygge behov for unødvendige renoveringer, og denne opgave
blev varetaget af Direktoratet for Infrastruktur og Boliger. Men den normale vedligeholdelse har
fagdirektoraterne hele tiden haft ansvaret for.
Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er idéen med den nye konstruktion, at de enkelte
direktorater atter skal ansætte deres egne teknikere mv.
Begrundelsen for at give de enkelte direktorater mulighed for at anvende op til 10% af bevillingen
til køb af ekstern rådgivning er, at de fleste direktorater har bygninger, der er spredt rundt på hele
kysten. Således gives der mulighed for, at de enkelte direktorater kan købe rådgivning i de enkelte
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 11 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

kommuner, hvor deres bygninger er placeret, eller alternativt købe A/S INI til opgaven. Alternativet
er, at der ansættes nogle folk centralt i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, der tilbringer det
meste af deres arbejdstid på at rejse rundt i kysten for at tilstandsregistrere de forskellige
direktoraters bygninger, hvilket arbejdsgruppen ikke har set som en hensigtsmæssig løsning. De
enkelte direktorater har stadigvæk mulighed for at trække på den ekspertise, der er forankret i
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
……………..
Direktoratet for Infrastruktur og Boliger vil udarbejde en vedligeholdelsesvejledning, som forventes
at foreligge inden udgangen af 2003.
Finansudvalget er enig med Landsstyret i at der er behov for at prioritere ressourcer til en bedre
løbende vedligeholdelse, så Udvalget kan varmt anbefale at de afsatte bevillinger godkendes af
Landstinget.
Finansudvalget skal dog udtale at man forventer at Landsstyret er opmærksom på at der ikke skal
opbygges nogen dobbeltadministration på området. Finansudvalget forventer at Landsstyremedlemmet for Finanser er garant for at dette ikke sker.
I afsnittet 4.3 Økonomistyring omtales Landsstyrets planer på dette område. Finansudvalget har
oplyst Landsstyret om at Færøernes Landsstyre på det seneste har gennemført ændringer af sin
økonomistyring, som bl.a. har muliggjort, at også andre end det administrative personale, f.eks.
også politikere og borgere har mulighed for elektronisk og ganske enkelt at se hvorledes status er
for de enkelte konti.
Finansudvalget har på denne baggrund anmodet Landsstyret om inden for de kommende måneder at
vurdere om en tilsvarende løsning vil kunne præsenteres her i landet.
Landsstyret har imidlertid allerede svaret Finansudvalget følgende:
Landsstyret har ingen planer om at indføre et system som ovenfor beskrevet. Landsstyret
fremlægger en budgetorientering til Landstinget hvert efterår, der redegør for forbruget på
hovedkontoniveau. Finansudvalgets forslag ville indebære, at der skulle udsendes ukommenterede
regnskabstal med deraf følgende risiko for at give et ufuldstændigt billede af den økonomiske
situation og en fortolkning vil typisk kræve et kendskab til en række bagvedliggende faktorer
Finansudvalget lagde i sit spørgsmål op til at Landsstyret inden for de kommende måneder
vurderede emnet. Landsstyret har imidlertid allerede svaret og har helt åbenbart misforstået
spørgsmålet, idet det bl.a. anføres at der skulle udsendes ukommenterede regnskabstal.
Det handler ikke om at udsende tal, men derimod om at give Landstingsmedlemmerne (og andre) en
simpel mulighed for selv at trække oplysninger frem.
Landsstyremedlemmet har på et samråd med Finansudvalget oplyst at han inden for de kommende
måneder vil vurdere emnet yderligere.
Finansudvalget skal med hensyn til det samråd der den 14. november blev holdt med
Landsstyremedlemmet bemærke, at Landsstyremedlemmet indledningsvist gjorde opmærksom på at
Finansudvalget har stillet spørgsmål om finanslovsforslaget til Landsstyret. Derfor er det
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Landsstyret, der har svaret, og ikke Økonomidirektoratet.
Finansudvalget skal til dette bemærke, at det er Udvalget naturligvis klar over, men i
Finansudvalgets samrådsindkaldelse var der udelukkende citeret fra brev af 31.10.2003, hvor der
var anført: ”Økonomidirektoratets besvarelse af 31.10.2003 af Landstingets Finansudvalgs
spørgsmål til FFL04 af 1.1 var således”:
Finansudvalget tog i øvrigt Landsstyremedlemmets besvarelser på samrådet til efterretning.
Udvalget forventer fortsat at der i de fremtidige bevillingslove optages afsnit, der orienterer verbalt
om ændringer i forhold til tidligere. Finansudvalget finder det uhyre vigtigt at alle
landstingsmedlemmer og den almindelige borger får mulighed for f.eks. at kunne følge et bestemt
område fra år til år uden forgæves at søge efter et kontonummer, der er blevet ændret.
Udvalget lægger megen vægt på at den trykte udgave af finanslovsforslaget er tilgængelig for
borgerne. Finansudvalget har i øvrigt bemærket sig, at Landsstyremedlemmet oplyste at der
fremover i budgetbidragene ville blive medtaget oplysninger om eventuelle tidligere kontonumre
for aktiviteten. Dette er et skridt i den rigtige retning!
Herudover er det naturligvis godt at lovforslaget og senere loven bliver tilgængelig på internettet,
og at man der kan anvende søgefaciliteter. Det er ligeledes positivt at Landsstyret også udgiver en
populær udgave.
Hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Finansudvalget har skrevet følgende til Landsstyremedlemmet for Finanser:
Der er under kontoen regnet med uændrede renteindtægter på årligt 35 mio. kr. fra 2003. Da en del
af disse indtægter stammer fra opsamlingen af midler i anlægs- og renoveringsfonden må disse
renteindtægter alt andet lige forventes at falde fra 2004, idet det af tabel 6 i de almindelige
bemærkninger fremgår, at Landsstyret forudsætter, at hensættelserne i fonden reduceres betydeligt
i årene 2005, 2006 og 2007.
I det sidste år forventes hensættelserne at være reduceret til 233 mio. kr. fra 700 mio. kr. ultimo
2003.
Landsstyret anmodes derfor om at oplyse baggrunden for at der alligevel forudsættes uændrede
årlige renteindtægter i alle årene 2003 til 2007, selv når kassebeholdningen forudsættes at falde
med 467 mio. kr. alt andet lige.
Landsstyret svarede at det overvejer at fremsætte et ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL
2004 begrundet i nye budgetforudsætninger.
Det er med tilfredshed at Finansudvalget har modtaget et ændringsforslag (nr. 14) til hovedkontoen
således at der nu budgetteres realistisk.
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Finansudvalget kan konstatere at der i FFL 2004 årligt er afsat 39 mio. kr. på Driftsreserven, hvoraf
3 mio. kr. er øremærket til at finansiere en særlig hjælpefond fra 2004. Disse midler kan imidlertid
først anvendes når de med godkendelse fra Finansudvalget er flyttet til en egentlig udgiftskonto. En
forudsætning for at Udvalget kan godkende en flytning er at bestemmelserne for en særlig
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hjælpefond kan godkendes af Finansudvalget.
Det kan umiddelbart konstateres at der årligt er afsat et noget større beløb end hidtil til at dække
egentlig uforudsete udgifter. Finansudvalget skal trods de relativt store beløb opfordre Landsstyret
til at fortsat at sikre en stram styring af vores økonomi.
Det fremgår af ændringsforslagene fra Landsstyret, at bevillingen i 2004 forøges med 3.845.000 kr.
I BO-årene 2005 , 2006 og 2007 nedsættes bevillingen med henholdsvis 1,3-, 6,2- og 0,9 mio. kr.
Hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
Finansudvalget har bemærket sig, at det årligt afsatte beløb er forhøjet med ca. 10 mio. kr. Udvalget
er af Landsstyremedlemmet for Finanser blevet orienteret om baggrunden herfor. Udvalget har i
øvrigt bemærket sig at bevillingen ved et ændringsforslag, nr. 19, fra Landsstyret nedsættes med 7
mio. kr., som udmøntes til sundhedsvæsenet.
Hovedkonto 20.11.53 Strukturpolitisk pulje
Finansudvalget kan konstatere at der i alle årene er reserveret 18,2 mio. kr. til en ensprisreform på
el, vand og varme. Herudover er der i årene 2005, 2006 og 2007 afsat henholdsvis 25-, 50- og 75
mio. kr. med henblik på at give økonomisk dækning for strukturpolitiske initiativer bl.a. på
baggrund af opfølgningen på Selvstyrekommissionens betænkning og Fællesudvalgets rapport.
Hovedkonto 20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger
Finansudvalget har bemærket sig, at der i det foreliggende forslag til finanslov, til forskel fra det af
det tidligere Landsstyre fremsatte forslag, er afsat en bevilling på knap 31 mio. kr. i 2004 og 20
mio. kr. i hvert af BO-årene. Reservebeløbene er afsat med henblik på at kunne finansiere
uforudsete udgifter herunder fiskeriudvikling.
Det er anført i budgetbidraget, at Landsstyret har nedsat et paritetisk sammensat nævn, som nu har
fået navnet ”Nævnet vedrørende udviklingen i det kystnære rejefiskeri”. Nævnet fremlægger
halvårlige redegørelser for Landsstyret om udviklingen i dette fiskeri. Anvendelse af midler fra
kontoen forudsætter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
Hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering
I FFL 2004 er der afsat en bevilling på – 41 mio. kr. årligt på nærværende hovedkonto. Landsstyret
har ved ændringsforslag foreslået bevillingen ændret med 33 mio. kr. til - 8 mio. kr. Baggrunden
herfor er Landstingets vedtagelse den 7.11.2003 af ændringer til 3 afgiftslove for indførselsafgifter,
motorkøretøjer og automatspil, med den konsekvens at indtægterne på de 3 hovedkonti, der
vedrører disse afgifter forhøjes med henholdsvis 25 mio. kr., 7 mio. kr. og 1 mio. kr. årligt.
Hovedkonto 20.12.12. Bankforsyning (tekstanmærkning til kontoen)
Finansudvalget undrer sig over det anførte beløb på 5,3 mio. kr. i den omtalte tekstanmærkning, idet
den søgte bevilling i 2004 er på 8,5 mio. kr. og på 7,5 mio. kr. i BO-årene.
Finansudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet for Finanser om i bemærkningerne til
tekstanmærkningen, at oplyse baggrunden for dette beløb på 5,3 mio. kr.
Landsstyremedlemmet har oplyst følgende:
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Som det fremgår af bemærkningen til tekstanmærkningen, gælder tekstanmærkningen alene en
bindende lejeaftale for pengeautomaterne på posthusene i 9 byer. Lejebetalingen for disse
automater er 1,35 mio. kr. pr. år, indtil november 2007, dvs. en samlet forpligtelse i 2004-2007 på
ca. 5,2-5,3 mio. kr.
Pengeautomaterne hviler reelt i sig selv på grund af et brugerbetalt gebyr på kr. 3,75 pr.
udbetaling. Det er således bankforsyningsaftalerne med POST Greenland og KNI Pilersuisoq, dvs.
den personlige betjening ved kassen, der udgør grundlaget for bevillingen på 8,5 mio. kr.
Der er ikke knyttet tekstanmærkninger til bankforsyningsaftalerne, fordi disse aftaler ikke strækker
sig ud over bevillingsåret.
Landstyret vil overveje at indarbejde denne baggrund i bemærkningen til tekstanmærkningen.
Finansudvalget forudsætter at Landsstyret fremover er opmærksom på at oplysninger af den
forannævnte karakter bør fremgå af Bemærkningerne til tekstanmærkningerne. Landsstyret har ved
ændringsforslag nr. 109 fremsendt den 21. november imødekommet Finansudvalgets anmodning.
Hovedkonto 20.05.42 Statens bidrag til miljøforbedrende renoveringer
I perioden 2000 – 2003 har der årligt været budgetteret med en indtægt på 50 mio. kr. på denne
hovedkonto. Aftalen udløber med året 2003.
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om tilsendelse af Grønlands Hjemmestyre
Midtvejsevaluering af ”Sektorprogram for renovering med en miljø- og energiforbedrende effekt i
Grønland”.
Udvalget har modtaget evalueringen, som er meget fyldig og umiddelbart giver indtryk af at
initiativet til den særlige renoveringsindsats, som blev aftalt mellem regeringen og Landsstyret den
2.6.1999, har givet en del resultater, selv om det ”apparat”, der har været sat i værk har virket
overdimensioneret.
Formålskonto 24.10 Direkte skatter
Fra 2003 til 2004 har Landsstyret regnet med en stigning på ca. 18 mio. kr. til 770,5 mio. kr. i de
direkte skatter. I det foregående år 2002 til 2003 forventes en stigning på ca. 9 mio. kr. Året
forinden 2001 til 2002 var stigningen i landsskatten på 26 mio. kr. og året før fra 2000 til 2001 var
stigningen på 42 mio. kr.
Finansudvalget konstaterer at skønnet over udviklingen er rimeligt forsigtigt, hvilket Udvalget kun
kan anbefale, i den nuværende situation.
Formålskonto 24.11 Indirekte skatter
De indirekte skatter, som især udgøres af indførselsafgifterne skønnes forsigtigt til 619 mio. kr.
årligt. Det er stort set uændret niveau i de senere år.
Også på dette område finder Finansudvalget, at der er skønnet forsigtigt.
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Finansudvalget skal blot konstatere, som det blev anført under hovedkonto 20.11.60
Budgetregulering, at Landstinget den 7.11.2003 har vedtaget ændringer af 3 afgiftslove, med den
konsekvens at de årlige afgifter forventes at stige med 33 mio. kr. til 652 mio. kr.
3.4
Aktivitetsområde 30 - 39 Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed
Finansudvalget har som tidligere oplyst inddraget de faglige landstingsudvalg i behandlingen af
Landsstyrets forslag til finanslov for 2004.
Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har på baggrund af 2 udvalgsmøder, hvor
finanslovsforslaget blev behandlet, fremsendt to breve med spørgsmål til Landsstyremedlemmet for
Familie og Sundhed til skriftlig besvarelse for at få yderligere oplysninger omkring henholdsvis
bevillingerne på sundhedsområdet og familieområdet.
Aktivitetsområde 30 Familieområdet
Hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud
Finansudvalget har meddelt Landsstyret at aktivitetstallene med oplysning om antallet af børn under
18 år ikke svarede til Grønlands Statistiks oplysninger. Herudover burde tallene i årene 2004 – 2007
svare til GS´s prognosetal for udviklingen i antallet af børn under 18 år. Antallet af modtagere
burde formentlig udvise en faldende tendens som følge af stigende indkomster alt andet lige.
Landsstyremedlemmet har bl.a. oplyst følgende:
Statistikken pr. 01.01.2003 viser 17.337 personer under 18 år. Det anvendte tal i budgetbidraget er
en fremskrivning af gennemsnittet af prognosen fra sidste finanslov, overslags årene fra 2004 til
2006 indeholdt det gennemsnitlige tal på 17.785 personer under 18 år. Det er en fejl som
direktoratet desværre ikke har været opmærksom på, ligeledes er budgetbidragets udformning
ændret, således hvert overslags år skal fremgå særskilt mod tidligere et samlet gennemsnit for
overslags årene.
De gennemsnitlige indkomster, har gennem årene været stigende, hvorfor udnyttelsesgraden af
børnetilskudsordningen har været faldende. Dette vil også være gældende for en hævelse af
taksterne. Ca. 60% af befolkningens gennemsnitlige indkomst ligger lige omkring den øvre
indkomstgrænse for bortfald af børnetilskuddet.
Finansudvalget har netop modtaget et ændringsforslag (nr. 102) til kontoen til 2. behandlingen
således at aktivitetstallene bliver retvisende, og de søgte bevillinger bliver realistiske.
Hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
Finansudvalget finder at ændringen på området, som har medført at alle institutioner nu er samlet på
samme hovedkonto, er hensigtsmæssig. Herved er der bedre mulighed for at sammenligne
institutionerne. Det skal dog anføres at det nye behandlingshjem i Sisimiut, der iflg. hovedkonto
83.30.13 forventes ibrugtaget i 2004, og som ventes at have et årligt budget på 5,2 mio. kr., bør
medtages på hovedkonto 30.10.37 her i FL 2004.
Det kan konstateres, at der for alle institutioner budgetteres med en belægning på 100%, selv om de
seneste års erfaringer, og også de anførte regnskabsoplysninger fra 2002 viser, at der er betydelige
udsving. Da der er 2 forskellige takster, som må antages at være fastsat ud fra en forventning om
100%’s belægning, kan disse betydelige udsving i den faktiske belægning betyde at de budgetterede
indtægter kan afvige en del for budgettet på 40.299.000 kr.
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Af denne årsag, men også i høj grad for at give et realistisk billede af området, f.eks. er
personaledækningen pr. barn på Meeqqat Angerlarsimaffiat budgetteret til 1,3, men viste ved
regnskabet for 2002 kun 0,8, skal Finansudvalget henstille om at der bliver budgetteret med de
realistiske aktivitetstal i finansloven.
Det fremgår ikke af budgetbidraget hvad Landsstyret agter at gøre, hvis nettoudgiften for området
ved regnskabet for 2004 afviger fra de budgetterede 40.229.000 kr.
Ved større udgifter må forskelsbeløbet opkræves hos kommunerne, idet forordningen på området
fastsætter at der er tale om kommunale udgifter. Der vil derfor ikke være hjemmel til at
Landskassen blot ved regnskabsafslutningen for 2004, kan afholde udgifter ud over netto
40.229.000 kr.
Hvis der er i stedet er mindre udgifter, må der forventes at ske en tilbagebetaling til kommunerne.
Finansudvalget har bemærket sig at Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg i sin tilbagemelding
af 27.10.2003 til Finansudvalget også har været inde på de punkter som Finansudvalget har anført i
det foranstående.
Landsstyremedlemmet har til det foranstående svaret:
Driften af døgninstitutioner for børn og unge under hovedkonto 30.10.37 finansieres af
kommunerne, som det også fremgår af budgetbidraget. Betalingen for pladserne sker ved en
modregning i bloktilskuddet til kommunerne på 50% af de budgetterede omkostninger, resten af de
øvrige 50% opkræves hos den enkelte brugerkommune. Desværre fremgår dette ikke af
budgetbidraget på hovedkonto 20.05.20, Bloktilskud til kommunerne, at der sker en modregning af
50% af de budgetterede udgifter til døgninstitutioner for børn og unge.
Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, der trådte i kraft 1. juli
2003, skal ses som ny lovhjemmel for nærværende bevilling, § 37 i forordningen fastsættes
finansieringen af hjælpeforanstaltninger for børn og unge. Det er kommunerne der afholder
omkostningerne til anbringelserne på døgninstitutionerne for børn og unge, dersom der vil være
meromkostninger eller mindre omkostninger vil der ske regulering i forhold til dette.
Landstyreområdet er selv klar over de udsving der er i belægningerne på de enkelte børn og unge
døgninstitutioner, en 100% belægning i budgetlægningen har til hensigt at sikre bevilling til de
fysiske pladser der er på de enkelte institutioner.
Etableringen af det nye behandlingshjem i Sisimiut er varslet overfor Kanukoka, således at
bevilling hertil forhandles i forbindelse med bloktilskudsforhandlingerne for 2005. Grunden herfor
er at opstart af projektet har været forsinket med over et halvt år, således kan det efter den
foreløbige nye tidsplan forventes at institutionen bliver overdraget den 10. december 2004, således
vil en ibrugtagning først være aktuel primo 2005. En endelig tidsplan vil blive fastlagt på et møde
29. oktober 2003.
Budgetlægningen for Meeqqat Angerlarsimaffiat har været på baggrund af en personaledækning på
1,3. Regnskabet viste en personaledækning på 0,8 pr klient. Dette er forårsaget af en
overbelægning på institutionen. Personalesituationen har været uændret, men der har været flere
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anbragt på institutionen således at personaledækningen er faldet. Forudsætningen for antal fysiske
pladser er bibeholdt på institutionen ligeledes er personalenormeringen bibeholdt.
Der vil blive leveret et 0-budgetbidrag i ændringsforslag, hvori den nye lovhjemmel vil fremgå,
ligeledes at de nævnte takster for anbringelser er at betragte som a’conto takster, hvorved
muligheden for at regulere i forhold til regnskabsresultatet præciseres.
Finansudvalget kan nu konstatere at Landsstyret har fremsendt et ændringsforslag (nr. 2) til
hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner som fastsætter at der er tale om
acontobetalinger.
Finansudvalget tager med tilfredshed denne udvikling til efterretning.
Finansudvalget finder dog anledning til at indskærpe at budgetloven foreskriver, at der for alle
anlægsprojekter skal fremlægges alle konsekvenser, herunder f.eks. de driftsmæssige konsekvenser.
Det forudsættes tillige, at disse konsekvenser skal være indregnet i finansloven.
Selv om driften af behandlingshjemmet i Sisimiut skal godkendes af KANUKOKA, må det også
forudsættes at KANUKOKA på kommunernes vegne, og inden byggeriet påbegyndes, har
godkendt, at betale for driften, når institutionen tages i brug.
Finansudvalget kan nu konstatere at institutionen ikke vil kunne tages i brug hvis den bliver færdig
før 1.1.2005. Der er ej heller hjemmel til at afholde nogen udgifter vedrørende bygningen på anden
måde, end eventuelt over anlægsbevillingen!
Finansudvalget skal henstille at Landsstyret fremover sikrer at budgetlovens bestemmelser følges i
sådanne tilfælde.
Hvis Finansudvalget i 2004 skal godkende en bevilling til den nævnte institution, må det forudsætte
at behovet er uforudset, jfr. bestemmelserne i budgetloven, og det kan man ikke sige på baggrund af
det foran anførte.
Hovedkonto 30.11.10 Boligsikring
Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har oplyst, at der i regelgrundlaget til konto 30.11.10
henvises til Landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring. Denne
Landstingsforordning blev ophævet med virkning fra 1. januar 2002. Det bør rettes til: Bevillingen
ydes i henhold til Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring.
I forbindelse med vedtagelsen af Landstingsforordningen om boligsikring nr. 3 af 31. maj 2001,
som trådte i kraft den 1. januar 2002, blev den samlede effekt af Landstingsforordningen om
boligsikring i lejeboliger samt Landstingsforordningen om lejeboliger vurderet i efteråret 2002:
Landsstyret kom med en orientering til Landstingets daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
og Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg i oktober 2002. Landsstyrets foreløbige konklusioner
var:
Ordningen er en succes.
Kun ganske få klager.
Mange er blevet tilgodeset.
Kommunerne håndterer ordningen fint.
___________________________
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Dog har Landsstyret konstateret, at der er nogle personer, bl.a. pensionister, der er uheldigt ramt
af denne forordning.
……….
I oktober 2002 informerede Landsstyret om, at man fortsat mangler overblik over indkomsterne, og
at disse tidligst kan skaffes medio 2003. Den endelige konklusion vil Landsstyret fremkomme med
ved EM 2003 eller FM 2004.
Finansudvalget skal på denne baggrund anmode Landsstyret om at oplyse hvad evalueringen har
givet af resultater, samt herunder om det får konsekvenser for bevillingsbehovet.
Landsstyremedlemmet har på samrådet den 18. november oplyst følgende:
Landsstyreområdet har i samarbejde med Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur og
Landsstyreområdet for Finanser arbejdet med de data A/S Boligselskabet INI har overdraget til
Grønlands Hjemmestyre omkring boligsikringen, arbejdet med disse data er endnu ikke afsluttet.
Dog skal det nævnes det hurtigt blev klart, at husstande med årlige indkomster under 100.000 kr.
har været ramt uheldigt. Til afklaring af dette er der sket ændring af grænsebeløb, egen andel og
minimums- og maksimumsbeløb for boligsikring. Dette er sket i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.
12 af 28. maj 2003 som er trådt i kraft pr. 1. juli 2003.
Der vil til 3. behandlingen af Finanslovsforslaget for 2004 blive indgivet ændringsforslag med den
korrekte lovhjemmel.
Udvalget konstaterer at Landsstyret har fremsendt ændringsforslag nr. 103 til nærværende konto,
som medfører at lovhjemlen nu bliver korrekt.
Finansudvalget imødeser fortsat en redegørelse på FM 2004.
Hovedkonto 30.12.08 Ældrepension
Familieudvalget har endelig oplyst: I de almindelige bemærkninger til forslag til Finanslov 2004
(side 24-25 i den danske version) fremgår det, at der er indarbejdet et reservebeløb på 6,2 mio. kr. i
2004 og 12,5 mio. kr. i hvert af overslags årene i de lovbundne pensionsbevillinger til forbedring af
pensionerne.
Udvalget vil gøre Finansudvalget opmærksom på, at man ikke af budgetbidraget til hovedkonto
30.12.08 kan se, at der er afsat noget reservebeløb til området.
Finansudvalget finder det godt at Landsstyret har afsat det nævnte reservebeløb på hovedkonto
20.11.54 Reserve til pensionsforbedringer, men det burde også fremgå af budgetbidraget til
nærværende hovedkonto 30.12.08, således at borgerne også på det naturlige sted kan se hvilke
planer der er på området.
Hovedkonto 30.12.09 Førtidspension
I Finansudvalgets indkaldelsesskrivelse til samråd blev anført:
Det fremgår af Landsstyremedlemmets svar, at Direktoratet havde forventet, at kommunerne i større
omfang anvendte den nye revalideringsforordning frem for førtidspensionering. Det fremgår videre,
at Direktoratet ikke har oplysninger om grundlaget for tildeling af førtidspensioner.
___________________________
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Finansudvalget har til samrådet med Landsstyremedlemmet den 18.11.2003 anmodet om at få
oplyst følgende:
a. Hvordan er fordelingen af førtidspensionister på kommunebasis, og herunder pr. 100
indbyggere?
b. Udvalget er bekymret over den fortsatte stigning i antallet af førtidspensionister. Har
Landsstyremedlemmet kendskab til, om ordningen udnyttes på uhensigtsmæssig vis i
nogle kommuner m.h.p. f.eks. at undgå andre, dyrere, sociale udgifter?
c. Udvalget er forundret over, at Direktoratet ikke kan fremlægge nærmere oplysninger om
baggrunden for tildeling af førtidspensioner i kommunerne, idet Udvalget finder at
denne viden må være nødvendig for Direktoratet m.h.p. den overordnede administration
af området, herunder regelfastlæggelse og budgetlægning. Landsstyremedlemmets
bemærkninger til dette efterlyses.
Landsstyremedlemmet svarede på spørgsmål a således:
Som nævnt i svarskrivelsen til udvalget haves de enkelte registreringer på modtagere af
førtidspension ikke i direktoratet. Der er i 2002 og i 2003 oktober med, skønsmæssigt beregnet
fordelingen af fortidspensionister i de enkelte kommuner på baggrund af de omkostninger der har
været hos kommunerne:
kommune
Nanortalik
Qaqortoq
Narsaq
Paamiut
Nuuk
Maniitsoq
Sisimiut
Kangaatsiaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
Upernavik
Qaanaaq
Ammassalik
Ittoqqortoormiit

Antal
254
136
109
134
450
173
199
88
185
71
209
66
91
139
55
193
33

I % af befolkningen
10%
4%
10%
7%
3%
5%
3%
6%
5%
5%
4%
6%
3%
5%
6%
6%
6%

Til spørgsmål b havde Landsstyremedlemmet følgende bemærkninger:
Landsstyreområdet har i sin tilsynsforpligtigelse holdt tilsyn i de fleste kommuner inden for de
sidste 2 år, der er under tilsyn ikke observeret uhensigtsmæssig udnyttelse af
førtidspensionsordningen.
Landsstyremedlemmet havde endelig følgende bemærkninger til spørgsmål c:
Hver ansøgning om førtidspensionering behandles af den enkelte kommune, og de tilsynsbesøg
direktoratet har gennemført viser at lovgivningens formål efterkommes. Det vi desværre ikke kan
___________________________
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vise, er hvor mange der er tildelt på baggrund af handicap eller arbejdsnedsættelse, ligeledes hvor
mange der tildeles på baggrund af sociale årsager.
Finansudvalget henstiller til Landsstyret at der etableres faste procedurer for indsamling af
oplysninger om dette område. Det er ikke hensigtsmæssigt at der ikke findes statistiske data på
området. Finansudvalget skal også henlede opmærksomheden på de store udsving der er i mellem
andelen af førtidspensionister i de enkelte kommuner.
Finansudvalget vil i 2004 vende tilbage til problematikken for at høre om hvilke initiativer, der er
taget til at få større viden om området. Finansudvalget finder at en større viden om årsagerne kan
være med til at der søges fastsat regler på området, som er økonomisk hensigtsmæssige for de
offentlige kasser, og tillige hjælper den enkelte borger, så det undgås at nogen blot ”parkeres på” en
overførselsindkomst i stedet for at blive ”hjulpet” til en form for beskæftigelse.
Formålskonto 30.13 Handicappede
Det tidligere Finansudvalg har den 2.9.2003 godkendt en konkret rokeringsansøgning på området i
2003, og i det følgende gengives en del af bemærkningerne fra afgørelsesskrivelsen af 3.9.2003 (sag
nr. 03-20), idet problematikken også er relevant set i sammenhæng med FFL 2004:
Finansudvalget tager for nærværende Evalueringsrapporten til efterretning, og kan desværre
konstatere at forsøgsordningen har været iværksat uden sikring af en økonomisk styring af
processen, hvorfor det således også kan konstateres
At

udgiftsniveauet i 2002 lå ca. 38% eller ca. 26 mio. kr. højere end hvis der i årene siden
1998 havde været tale om årlige udgiftsstigninger på 3%.

Finansudvalget vedlægger notat af 3.9.2003 med konklusioner, samt nogle talmæssige
ajourføringer af 2 Orienteringer af 27.11.2002 fra det daværende Finansudvalg til det daværende
landsstyre
Finansudvalget har valgt at vedlægge disse udsnit for at minde Landsstyret om at der er behov for
at Landsstyret sikrer en aktiv indsats på området. Evalueringsrapporten prøver at forklare forløbet,
men giver ingen bud på fremtidige initiativer til opbremsning på området eller på hvordan
udgiftsniveauet kan reduceres igen.
Finansudvalget skal på denne baggrund efterlyse hvorledes Landsstyret rent faktisk vil tage
initiativer til opbremsning på området eller til at udgiftsniveauet kan reduceres igen.
Finansudvalget er opmærksom på de anførte 5 initiativer, som er nævnt på side 80 i de almindelige
bemærkninger til FFL 2004. Det Finansudvalget ønsker yderligere er mere konkrete oplysninger om
en handlingsplan, herunder status og forventninger til 2003 samt yderligere oplysninger om
forventningerne til 2004. Hvornår i 2004 forventer Landsstyret at kunne give en tilbagemelding om
forløbet på området til Familie- og Sundhedsudvalget og Finansudvalget?
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed svarede:
Evalueringsrapport ventes omdelt under efterårssamlingen 2003, denne suppleres med et afsnit der
redegør for den fremadrettede indsats Landsstyreområdet vil gennemføre.
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Der er til den forlængede forsøgsordning udarbejdet nye vilkår for forsøgsordningen, hvor der sker
opstramning af styringen af de kommunevise økonomiske rammer i forsøgsordningen. Ligeledes er
der udarbejdet nye retningslinier for regionalkontorernes forvaltning af området. For begge tiltag
er der lagt meget kraftigt vægt på en bedre og strammere styring af bevillingerne, dette både i de
enkelte forsøgskommuner og på regionalkontorerne.
Landsstyreområdet er i gang med planlægning af kurser for personalet på regionalkontorerne
omkring forvaltningen af handicapreglerne. Der er udarbejdet instruks til medarbejdere, der
arbejder med handicapreglerne.
Landsstyreområdet er i gang med en planlægning, hvorefter den fremtidige forsøgsvise udlægning
ønskes gennemført. Landsstyreområdet vil, når denne planlægning er færdig fremlægge dette for
Finansudvalget som opfølgning på afgørelsesskrivelsen af 3. september 2003.
De foreløbige estimater på handicapområdet er svære at gennemføre, idet afregninger fra 2
kommuner endnu mangler. Det drejer sig om Nuuk Kommune og Paamiut Kommune, som ikke blev
godkendte til at blive optaget som forsøgskommuner fra 1. januar 2003. Nuuk Kommune har
erfaringsmæssigt store refusioner på handicapområdet. Der har ikke, som tidligere år været givet
individuelle bevillinger til de handicappede i de 2 kommuner, derimod har der for 2003 været
forhandlet en økonomisk ramme for hver enkelt kommune. De omhandlende kommuner var udset til
at indgå i forsøgsordningen om udlægning af bevillingskompetencen på handicapområdet. De 2
kommuner har fået udbetalt beløb i a´conto de første 5 måneder af 2003, som endnu ikke er
udlignede, da gennemgang af refusionsansøgninger i regionalkontoret endnu ikke er
færdigbehandlede. Det er derfor på nuværende tidspunkt svært at forudse, om de 2 kommuner
overholder deres økonomiske ramme.
Finansudvalgets skrev i sin indkaldelse af Landsstyremedlemmet til samråd følgende:
I Landsstyremedlemmets svar af 28. oktober 2003 på Finansudvalgets spørgsmål til afsnit 2.10,
side 2 i den danske version, er omtalt handicapområdet. Det fremgår at Nuuk og Paamiut
Kommune ikke er blevet godkendt til at blive optaget som forsøgskommuner fra 1. januar 2003.
Det fremgår imidlertid samtidig, at de omtalte kommuner har fået udbetalt a conto beløb de første 5
måneder af 2003.
Finansudvalget ønsker i denne forbindelse oplyst følgende:
Med hvilken hjemmel er der foretaget a conto udbetalinger til Nuuk og Paamiut kommune i 2003,
når Finansudvalget endnu ikke har godkendt bevillinger til forsøgene?
Landsstyremedlemmet svarede:
Der har i budgetloven ikke været hjemmel til udbetaling af acontobeløbet. Udbetalingen er sket fra
hovedkonto 30.13.08, hvor landsstyreområdet i lighed med tidligere år havde forudset godkendelse
af rokeringsansøgningen. Dette har været praksis i de tidligere års rokeringer i forbindelse med
forsøgsordningerne i 2000 til 2002, hvor rokeringsmuligheden i henhold til tekstanmærkning for
området har været anvendt.
Ændringen af tekstanmærkningen er sket i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2003 i
april måned, hvor tekstanmærkningen for handicapområdet er indskrænket, således den tidligere
mulighed for rokering ikke længere er tilstede. På det tidspunkt var acontobeløbene allerede blevet
udbetalt til de 3 kommuner.
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Finansudvalget kan konstatere at det tidligere Finansudvalg allerede den 27.11.2002 har tilskrevet
det fungerende Landsstyre bl.a. følgende som svar på en orienteringssag ”Problemstillinger på
økonomien for 2002 på Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked”:
Denne eksplosion i udgifterne med ca. 18 mio.kr., eller 26% efter at forsøgsordningen er
påbegyndt, er ikke konkret godkendt af Landstinget.
Finansudvalgets konklusion
Finansudvalget finder at det passerede er helt uacceptabelt,
Finansudvalget pålægger hermed Landsstyret at drage omsorg for at
forudsætningerne for forsøgsordningen indskærpes overfor Landsstyremedlemmet
for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked,
Finansudvalget undrer sig over at Landsstyret ikke har søgt bevillingsmæssig
hjemmel på området,
Finansudvalget ønsker at modtage oplysninger om i hvilket omfang
Landsstyreområdet for Økonomi har haft aftalerne mellem Landsstyreområdet for
Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og forsøgskommunerne til godkendelse, da
der jo er tale om at aftalerne forpligter Hjemmestyret økonomisk,
Finansudvalget forventer at Landsstyret ikke anvender tekstanmærkningen på
området mere i indeværende år,
Finansudvalget forventer at det afgående Landsstyre sikrer at det nye Landsstyre,
herunder især Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggende og Arbejdsmarked,
bliver anmodet om at overveje en berostillelse af forsøgsordningen indtil der er
foretaget en ansvarlig gennemgang af projektet, så de oprindelige bevillingsmæssige
forudsætninger overholdes, herunder at forsøgsordningen ikke i sig selv skulle
medføre merudgifter,
Finansudvalget anmoder om en undersøgelse af udgiftsudviklingen på
handicapområdet fra 1998 til og med 2002 opdelt på de enkelte kommuner, og
således at der bliver mulighed for specielt at vurdere udgiftsudviklingen i de enkelte
forsøgskommuner set i forhold til de øvrige kommuner,
Finansudvalget forventer, at det meddeles det nye Landsstyret at det vedrørende FFL
2003 må forudsættes at der ikke søges en tekstanmærkning til formålskonto 30.13
Handicappede, da det anses for mere hensigtsmæssigt at det nye Finansudvalg bliver
inddraget, hvis der skal søges gennemført bevillingsmæssige ændringer,
Finansudvalget vil foranledige, at det nye Finansudvalg og Revisionsudvalg
modtager kopi af korrespondencen i nærværende sag.
På baggrund af denne korrespondence finder Finansudvalget det dybt beklageligt at
Landsstyreområdet for Familier har fundet det korrekt at udbetale midler til de 3 nævnte kommuner,
som om de var med i en forsøgsordning. Der burde have været handlet som om denne
tekstanmærkning, der bemyndigede til at rokere ikke eksisterede efter 27.11.2002!
Landsstyremedlemmet har efterfølgende da hun blev gjort opmærksom på det foran stående
fremsendt en skriftlig berigtigelse hvori hun beklager fejloplysningen til Landstingets Finansudvalg.
Udvalget tager beklagelsen til efterretning, idet det herefter er op til Landstingets Revisionsudvalg
at vurdere det passerede i forbindelse med revisionen af Landskasseregnskabet for 2003.
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I sommeren 2003 søgte Landsstyreområdet om at de nævnte 3 kommuner blev omfattet af
forsøgsordningen. Da man blev klar over at Finansudvalget ikke kunne godkende igangsættelse af
nogen forsøgsordning med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2003, altså en efterbevilling, tog
Landsstyreområdet initiativ til tilbagebetaling af de anviste beløb.
Hovedkonto 30.13.08 Handicapforsorg i Grønland
I et andet spørgsmål fra Finansudvalget er der fremsendt følgende til Landsstyremedlemmet for
Familie og Sundhed:
Det fremgår af budgetbidraget til nærværende hovedkonto, at antallet af handicapregistrerede
forventes at stige fra 735 i 2002 til 772 i år, og 800 i hvert af årene 2004 – 2007.
Hvad bygger Landsstyret sine skøn på, og hvorfor er antallet uændret fra 2004 til 2007?
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed svarede:
Direktoratet har i forbindelse med genforhandlingerne om forsøgsrammerne konstateret en stigning
i antallet af personer, der er omfattet af forordningen om hjælp til personer med vidtgående
handicap. Antallet af personer med vidtgående handicap er navnlig steget i 2001 og 2002, ifølge de
oplysninger Direktoratet er i besiddelse af. I forbindelse med forhandlinger af forsøgsrammer i de
enkelte kommuner for 2003 er stigningen af antallet skønnet til at blive lavere i 2003. Derudover
har Landsstyreområdet i forbindelse med udredning af handicapområdet, ønsket at tage forvaltning
af handicapreglerne op til revision, hvor overvejelserne dels går på, at nye tilfælde af personer med
vidtgående handicap i forsøgskommuner, som skal omfattes af forordningen om hjælp til personer
med vidtgående handicap, først skal godkendes af regionalkontorerne.
I den udredning der pågår i Landsstyreområdet har det været meget svært at tilvejebringe et samlet
troværdigt talmateriale, da oplysninger om tallene for antal handicappede har været mangelfuldt.
Landsstyreområdet er i gang med at udvikle et klientregistreringssystem til brug for registrering og
journalføring af handicapsager. Kravspecifikationer til en økonomi- og statistikdel er nu under
udarbejdelse, og når den del er på plads vil Landsstyreområdet blive i stand til at tilvejebringe
troværdigt materiale på handicapområdet.
Hovedkonto 30.13.09 Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetence til kommuner på
handicapområdet
Et yderligere spørgsmål fra Finansudvalget lød:
Det er fra Landsstyrets side været foreslået, at der i 2003 midt i året blev iværksat forsøgsordninger
i Nuuk, Paamiut og Kangaatsiaq kommuner. Ansøgningen blev dog trukket tilbage, da det måtte
erkendes at det er i strid med budgetloven at bevilge med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2003.
På denne baggrund undrer det Finansudvalget at Landsstyret ikke i FFL 2004 har medtaget de
nævnte 3 kommuner i forsøgsordningen fra 1.1.2004.
Landsstyrets bemærkninger hertil efterlyses.
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed svarede:
I arbejdet med finanslovsforslaget for 2004, er forhandlingerne med de 3 forsøgskommuner ikke
igangsat, derfor kendes de enkelte kommuners forsøgsrammer ikke endnu. Direktoratet har valgt
ikke at medtage konkret de 3 kommuner med forsøgsrammer, idet disse ofte kan være fastlåsende
for forhandlingerne.
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På samrådet uddybede Landsstyremedlemmet således:
Landsstyreområdet har i august måned opfordret de 3 nævnte kommuner til at deltage i
forsøgsordningen fra 2004, indtil nu har de 3 kommunerne ikke vist interesse i at deltage. Der er
arbejdet med nye vilkår og standard kontrakter som fremlægges til Landsstyrets godkendelse, disse
skal danne grundlag for den fortsatte forsøgsordning. Det forventes ikke at forhandlingerne med
nye kommuner kan nås inden starten af det nye år.
Hovedkonto 30.13.06, 08 og 09 Handicapområdet
Finansudvalget har endelig skrevet følgende til Landsstyremedlemmet:
Det er i alle 3 budgetbidrag anført at der er knyttet tekstanmærkninger til hovedkontoen.
Ved behandlingen af FFL 2003 fremsatte Finansudvalget et ændringsforslag som udtog disse
tekstanmærkninger i finansloven for 2003, idet det blev anset for mere hensigtsmæssigt at
Finansudvalget bliver inddraget, hvis der skal søges gennemført bevillingsmæssige ændringer på
området.
Der skal erindres om at baggrunden herfor var, at et tidligere Landsstyre i august 2002 havde
anvendt tekstanmærkningen som grundlag for at foretage rokering af bevillinger, som Landsstyret
på dette tidspunkt burde have været klar over ikke var tilstede.
Da det fremgår af FFL 2004 at Landsstyret atter har medtaget tekstanmærkningen på området skal
det meddeles at Finansudvalget fortsat ønsker at tage stilling til eventuelle rokeringer mellem de
nævnte 3 konti.
Finansudvalget anmoder derfor senere under afsnittet med tekstanmærkninger om at Landsstyret
fremsætter et ændringsforslag til 2. behandlingen, som atter udtager tekstanmærkningen.
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed svarede således:
Landsstyreområdet tager Finansudvalgets indstilling til rokeringsmuligheden til efterretning.
Dog skal det præciseres at hensigten med tekstanmærkningen er, at have mulighed for at
bevillingen til den enkelte klient følger klienten i det tilfælde denne flyttes indenfor
handicapforsorgens bo tilbud.
Der er tilfælde hvor en klient flytter:
mellem ikke forsøgskommune og forsøgskommune eller omvendt,
mellem boenhed og døgninstitution eller omvendt,
mellem døgninstitution og anbringelse i Danmark eller omvendt
mellem kommune eller forsøgskommune og døgninstitution eller omvendt
Derfor har landsstyreområdet medtaget muligheden for at rokere mellem de nævnte hovedkonti,
hvor det opnås at bevillingen følger klienten i de botilbud klienten placeres i.
Tekstanmærkning - Til formålskonto 30.13 Handicappede
Finansudvalget har endelig anmodet Landsstyret om at fremsætte et ændringsforslag, som betyder
at tekstanmærkningen kommer til at lyde således:
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 30.13.10 og
30.13.41.”
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Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed har på denne baggrund meddelt:
Der indgives ændringsforlag til tekstanmærkningen for formålskonto 30.13 Handicappede.
Dette ændringsforslag er fremsat som nr. 95. Finansudvalget kvitterer hermed for fremsættelsen.
Hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner
Finansudvalget har meddelt Landsstyremedlemmet, at man finder ændringen på området, som har
medført at alle institutioner er samlet på samme hovedkonto, for hensigtsmæssig. Herved er der
bedre mulighed for at sammenligne institutionerne.
Det kan konstateres, at der for alle institutioner budgetteres med en belægning på 100%, selv om de
seneste års erfaringer, og også de anførte regnskabsoplysninger fra 2002 viser, at der er betydelige
udsving.
Finansudvalget finder at det må være muligt at anføre mere realistiske belægningstal for de enkelte
institutioner, hvorved bl.a. oplysningerne om personaledækningen pr. klient bliver mere retvisende.
Det er svært at se fornuften i at der for alle institutioner blot anføres en 100% belægning.
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed svarede således:
Landstyreområdet er selv klar over de udsving der er i belægningerne på de enkelte
handicapinstitutioner, en 100% belægning i budgetlægningen har til hensigt at sikre sig bevilling til
de fysiske pladser der er på de enkelte institutioner.
Familiedirektoratet arbejder i en arbejdsgruppe med en model for bedre at kunne imødekomme de
belægningsmæssige udsving der er henover bevillingsåret. Dette er primært omkring
personalenormeringerne, således at der indarbejdes parametre, der er mere retvisende i
lønbudgetteringen. Der arbejdes ligeledes i arbejdsgruppen med statistik modeller for bedre at
kunne udarbejde statistikker for belægningen, som danner grundlaget for budgetlægningen.
Familiedirektoratet regner med at arbejdsgruppens arbejde bliver anvendt i budgetlægningen i
forbindelse med arbejdet med finanslovsforslaget for 2005.
Etablering af elektroniske oplysninger om gruppen af handicappede
Familie og Sundhedsudvalget har oplyst Finansudvalget om følgende:
Under et samråd med daværende Landsstyremedlem for Familie og Sundhed den 22. maj 2003 blev
Familieudvalget orienteret om, at Landsstyret ikke har overblik over antallet af handicappede i
Grønland, over aldersfordelingen af de handicappede samt over hvordan ventelisterne til
døgninstitutionerne bliver styret. I en skrivelse til Finansudvalget af 23. maj 2003 udtrykte
udvalget, at man var chokeret over, at Landsstyret ikke havde dette overblik, da oplysninger om
antal og aldersfordeling af handicappede burde ligge til grund for planlægningen af
handicapområdet. Daværende Landsstyremedlem meddelte, at et nyt klientregistreringssystem
skulle tages i brug pr. 1. jan. 2004. Dette fremgår også af de almindelige bemærkninger i
Finanslovsforslaget for 2004 (afsnit 3.2.3. på side 23-24 i den danske version).
Udvalget mener, at manglen på statistiske oplysninger om antal og aldersfordeling af de
handicappede samt hvor mange handicappede der står på venteliste bevirker, at udvalget på
nuværende tidspunkt ikke har et velfunderet grundlag for at vurdere, hvorvidt bevillingen på
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handicapområdet er realistisk. Når Familiedirektoratet får indsamlet de statistiske oplysninger pr.
1. januar 2004, er det forventeligt, at oplysningerne kan afstedkomme større - eller mindre bevillingsbehov.
Finansudvalget er enig i de betragtninger Familie og Sundhedsudvalget har fremført.
Finansudvalget skal henlede Landsstyrets opmærksomhed på det foran anførte. Finansudvalget
finder det i øvrigt ikke tilfredsstillende at der skal gå så lang tid med at få opbygget en basal viden
om klientgruppen. Der har i flere år været efterlyst en indsats på området.
Aktivitetsområde 32 Sundhedsvæsenet
Finansudvalget har som led i udvalgsbehandlingen af finanslovsforslaget indhentet oplysninger fra
Familie- og Sundhedsudvalget. Videre har Landsstyret bidraget med opklarende oplysninger, og
endelig har der været afholdt samråd med Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed.
Sundhedsvæsenets generelle økonomiske situation
Finansudvalget anmodede på baggrund af finanslovsforslagets almindelige bemærkninger om en
status for sundhedsvæsenets økonomiske situation, især i 2003, hvor der er varslet stop for planlagte
nedsendelser, men også Landsstyrets forventninger til 2004 og de kommende år.
Landsstyret svarede bl.a. således:
Allerede i starten af 2003 kunne det konstateres, at flere af budgetforudsætningerne, der lå til grund
for Finanslov 2003 ikke længere var opfyldt. Således blev Landsstyret i marts 2003 orienteret om,
at udgifterne til ambulanceflyvning, tuberkulosebekæmpelse og vakantindkvartering ville overskride
den afsatte bevilling. Det blev … til Landsstyret oplyst, at det forventede merforbrug ville blive
delvist dækket via midler oprindeligt afsat på Dronning Ingrids Hospital til nedbringelse af
ventelister. Det blev ligeledes oplyst at de resterende midler sandsynligvis ville blive fundet ved
besparelser på den elektive (planlagte) patientbehandling. Der blev allerede i slutningen af 2002
indført mere restriktive retningslinier for nedsendelse af patienter til elektiv (planlagt) behandling i
udlandet.
I praksis fik disse mere restriktive retningslinier dog kun begrænset effekt i 2002 og begyndelsen af
2003, da det samtidig blev besluttet at nedsendelsen af de patienter, der allerede var blevet henvist
til behandling i udlandet ikke ville blive stoppet. De sidste patienter i denne gruppe blev behandlet i
løbet af sommeren 2003. Det betyder, at de månedlige udgifter til behandling i udlandet nu udviser
en faldende tendens.
Siden er der igangsat følgende udgiftsbegrænsende tiltag, der ligeledes er blevet oplyst til
Landsstyret. Det drejer sig om indførsel af et anskaffelsesstop, primært medicoteknisk apparatur,
således at kun de mest nødvendige anskaffelser vil blive foretaget. Dette omfatter såvel Dronning
Ingrids Hospital som sygehusene på kysten. Ligeledes er ferierejserne for langtidsindlagte
psykiatriske patienter blevet fjernet, mens der på kystens sygehuse er indført meget restriktive
retningslinier for anvendelse af vikarbureauer. Endelig er der blevet foretaget en kraftig reduktion
af den elektive (planlagte) behandling ved Dronning Ingrids Hospital af patienter fra kysten.
Det er Direktoratet for Sundheds forventning, at de iværksatte sparetiltag vil sikre en overholdelse
af den samlede bevilling, med en usikkerhedsmargin på under én procent.
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I 2004 forventer Landsstyret, at der vil
… være etableringsudgifter, såfremt den bebudede hjemtagelse af visse dele af kræftbehandlingen
gennemføres, ligesom der kan komme merudgifter til EDB-mæssig servicering af kystens sygehuse
og tandklinikker og opretholdelse af EDB-netværket mellem Nuuk og kystens sygehuse. Endelig
verserer der flere erstatningssager vedrørende patientklager, der i værste fald kan medføre
merudgifter på op til 2 mio. kr.
Bevillingsrammerne totalt for 2004 - bortset fra øremærkede aktiviteter og flytning af aktiviteter
mellem rammerne - er i det store og hele identiske med indeværende års bevillinger. Derfor er det
også nødvendigt for næste finansår, at planlægge aktiviteten efter samme forudsætninger som i år.
Det betyder, at der ikke vil blive budgetteret med midler til elektiv (planlagt) somatisk behandling i
udlandet. Den nuværende budgetsituation, som forventes uændret til næste år, er så stram, at en
overholdelse af budgetrammerne vil være uforenelig med gennemførelse af elektiv behandling i
udlandet.
Som det fremgår … forventes udgiftspresset mod sundhedsvæsenet også at stige de kommende år. I
de almindelige bemærkninger til Finanslov 2004 oplyses det, at sundhedsvæsenets udgifter i 2007
vil være vokset med 100 mio. kr. i faste priser, såfremt den nuværende udvikling fortsætter. Da det
er Landsstyrets målsætning, at sundhedsvæsenets samlede bevilling de kommende år skal være
uændret i faste priser, vil der derfor de kommende år blive sat fokus på at foretage
rationaliseringer og aktivitetstilpasninger indenfor sundhedsvæsenet.
Finansudvalget er bekymret over den restriktive nedsendelsespolitik til både Danmark og Dronning
Ingrids Hospital. På den ene side må det erkendes, at den grønlandske økonomi ikke kan bære en
fortsat ukontrolleret vækst indenfor Sundhedsvæsenets budgetter. På den anden side finder
Udvalget det uhensigtsmæssigt, såfremt der gennemføres besparelser, der på længere sigt blot
resulterer i forøgede udgifter til behandling af patienter, der invalideres grundet manglende
behandling.
Finansudvalget bad på denne baggrund Landsstyremedlemmet redegøre for den forventede
udvikling i ventelisterne i 2004.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a. at:
Ventetiden for behandling i udlandet er forholdsvis lang på 3 områder omfattende alloplastisk
operationer (knæ og hofter), øjenlidelser samt øre - , næse - og halsspecialet, hvor ventelisten er
på henholdsvis:
alloplastik, ca. 210 patienter på venteliste
øjenlidelser, ca. 430 patienter på venteliste
øre - næse - og halslidelser, ca. 580 patienter på venteliste
I alt ca. 1.220 patienter på venteliste.
Ventelisten har de senere år været voksende, når det drejer sig om de 3 ovenfor nævnte områder.
For ventelisten til knæ- og hofteoperation er der de senere år registreret en årlig tilgang af nye
patienter på 35-50 personer. Inden for det sidste halvandet år (primo 2002 til medio 2003) er
ventelisten til behandling for øjenlidelser vokset med godt 30 personer til trods for, at denne
patientgruppe er blevet tilset og behandlet af øjenspecialister i overensstemmelse med
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Sundhedsvæsenets kontrakt med den eksterne leverandør (Rigshospitalet). Samlet for øre - næse og halslidelser er ventelisten forblevet uændret inden for det seneste år.
Hertil kommer mindre ventelister til andre behandlingstilbud i udlandet. Det drejer sig bl.a. om
håndkirurgiske indgreb,
operation af korsbånd i knæ,
skulderlidelser,
plastisk operation.
Alt i alt må det forventes, at i 2004 vil ventelisten til behandling i udlandet udvikle sig nogenlunde
på samme måde som i 2003. I årets sidste kvartal vil ventelisten til alloplastisk operation og
øjenoperationer være vokset til henholdsvis ca. 250 og 460 patienter, medens ventelisten til
behandling for øre – næse - og halslidelser vil forblive uændret. I alt vil ventelisten være vokset til
ca. 1.300 for disse 3 områder. Da der ikke er planlagt en udvidelse af aktiviteten, vil stigningen i
ventelisten også medføre stigende ventetider indenfor disse specialer.
Finansudvalget kan således samlet konstatere, at Landsstyret reelt ikke forventer nogen form for
nedgang i de ganske omfattende ventelister i 2004. Tværtimod er tilgangen af patienter til
ventelisterne indenfor flere specialer større end antallet af behandlede patienter. Finansudvalget må
betragte denne udvikling som stærkt foruroligende!
Sundhedsvæsenets transportbehov
Finansudvalget anmodede videre Landsstyret om at redegøre for, hvad Landsstyret har iværksat på
baggrund af henstilling nr. 6 i betænkningen til 2. behandlingen af FFL 2003 (egen flytransport til
sundhedsvæsenet).
Landsstyret svarede bl.a. således:
Finansudvalgets henstilling blev taget til efterretning… Det er …meget vigtigt at der foretages en
grundig analyse af … de økonomiske konsekvenser ved indgåelse af en langtidskontrakt med en
flyoperatør, og hvorledes flyet/-ene udnyttes mest effektivt. Direktoratet for Sundhed har derfor i
samarbejde med Dronning Ingrids Hospital taget initiativ til iværksættelse af en analyse med
henblik på vurdering af mulige modeller for en mere omkostningseffektiv flytransport indenfor
sundhedssektoren…
Analysearbejdet forventes færdigt foråret 2004.
Sundhedsvæsenets rejseomkostninger til flytransport andrager ca. 100 mio. kr. i 2003, og har været
stigende gennem de seneste mange år. Især har udviklingen fra 2001 til 2002 vist markante
stigninger, ikke mindst i forbindelse med evakueringer både internt i Grønland og til Rigshospitalet
i Danmark.
Finansudvalget bad på denne baggrund Landsstyremedlemmet redegøre for udviklingen i
evakueringer.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a. således:
… Udgifterne til evakueringer udgør [kun] ca. 30% af sundhedsvæsenets udgifter til flytransport,
men … er den udgiftspost på transportbudgettet, der er steget mest de seneste år. Det har i længere
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tid kunnet konstateres, at evakueringer internt i Grønland falder, medens evakueringer til udlandet
stiger.
Landsstyret angav bl.a. grundene til dette som værende:
Bårepatienter i almindelige rutefly må konverteres til evakueringer grundet manglende service fra
Air Greenland der i forbindelse med overtagelsen af Atlantruten ikke har tilgodeset nødvendigt
udstyr og installationer til transport af patienter med behov for intensiv overvågning.
Perinatale retningslinier med visitation af alle risikogravide og jordemødre ansat i distrikter med
tildelt jordemodernormering.
… merudgifterne til ambulancefly til Danmark forventes at andrage 5,6 mio. kr., som følge af de
ændrede retningslinier fra Air Greenland.
I 2002 var der 339 evakueringer med et forbrug på 27,3 mio. kr., fordelt med 297 evakueringer
internt i Grønland, 31 til Danmark og 11 til Island. I 2003 forventes der samlet 254 evakueringer
med et forbrug på 24,9 mio. kr., fordelt med 209 evakueringer internt i Grønland, 39 til Danmark
og 6 til Island.
Der kan i de gennemsnitlige udgifter pr. evakuering konstateres en kraftig stigning fra godt 80.000
kr. til knap 100.000 kr. pr. stk. i 2003.
Finansudvalget finder de stigende transportudgifter i Sundhedsvæsenet bekymrende, men tager
foreløbig Landsstyrets oplysninger til efterretning, idet Udvalget afventer det omtalte
analysearbejde.
Forebyggelsesområdet
Finansudvalget udbad sig som led i arbejdet en oversigt over tiltag, der skal dæmme op for
udgiftspresset i Sundhedsvæsenet i de kommende år. Landsstyremedlemmet svarede bl.a. følgende:
På længere sigt vil en intensivering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats være
meget vigtig for at dæmpe stigningen i udgiftspresset. Med mindre man vil tilføre flere ressourcer
hertil, skal midler tages fra den eksisterende behandling.
Sundhedsvæsenet anvender ressourcer på forebyggelse og sundhedsfremme, udover de midler der
direkte er afsat til dette formål på hovedkonto 32.01.02, Paarisa. Der bliver på de enkelte
institutioner anvendt betydelige ressourcer til dette formål, uden at dette direkte fremgår af
bevillingsforudsætningerne. Således har en væsentlig del af specielt de aktiviteter, der foregår i
distrikterne, karakter af forebyggelse og sundhedsfremme.
Som eksempler kan nævnes forskellige former for smitteopsporing indenfor eksempelvis
kønssygdomme og tuberkulose. Der eksisterer forskellige screeningsprogrammer med henblik på en
tidlig indsats overfor forskellige sygdomme, som f.eks. livmoderhalskræft.
Sundhedsplejersker og jordemødre udfører ligeledes mange forebyggende og sundhedsfremmende
indsatser. Tandplejens høje prioritering af børn og unge er ligeledes i høj grad en forebyggende
indsats, ligesom nogle af Qaqiffiits aktiviteter er af forebyggende karakter.
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Et vigtigt element i en effektiv forebyggende indsats er viden. Dels om den konkrete udbredelse og
forekomst af forskellige sygdomme, dels årsagerne hertil og hvilke muligheder der er for at
forebygge dem. Forskningsaktiviteter der retter sig mod disse områder prioriteres derfor også højt.
På trods af ovennævnte aktiviteter, så er det stadig kun en begrænset andel af sundhedsvæsenets
samlede bevilling der anvendes til forebyggelse. Det er derfor Landsstyrets målsætning at
sundhedsvæsenet i stigende grad også skal fokusere på forebyggelse og sundhedsfremme. Nogle
tiltag vil kunne implementeres uden yderligere væsentlige udgifter, mens andre tiltag vil kræve af
der foretages en omprioritering af de ydelser sundhedsvæsenet tilbyder. Det skal imidlertid
bemærkes at mange af de positive effekter ved forebyggende og sundhedsfremmende indsatser først
vil optræde på længere sigt.
Et vigtigt element i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er udarbejdelsen af et
Folkesundhedsprogram.
Programmet skal have til formål at forbedre folkesundheden. Der skal derfor arbejdes med det
overordnede mål, at øge middellevetiden og øge antallet af ”gode” leveår uden sygdom.
Programmet skal tage sigte på, at der sker en udligning af den sociale ulighed i sundhed, ved at
styrke risikogruppers ressourcer og muligheder for at handle og træffe valg i forhold til livsstil og
levevilkår.
Programmet skal fastlægges ud fra dialoger med borgerne om deres eget syn på sundhed og syn på
egne muligheder for at deltage aktivt i en forbedring af sundhedstilstanden.
Der skal være tale om væsentlige og veldokumenterede sundhedsproblemer, sygdomme i
programmet skal være forebyggelige, og der skal være behov for en forstærket indsats på området.
Finansudvalget kan umiddelbart tilslutte sig det anførte.
Hovedkonto 32.10.08 Alkoholbehandlingscentre
Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg tilskrev i forbindelse med udvalgsbehandlingen af FFL
2004 Finansudvalget om alkoholbehandling således:
Det fremgår af budgetbidraget til hovedkonto 32.10.08, at antallet af primærbehandlinger og
familiebehandlinger forventes at være uændret fra 2003 og i hvert af årene 2004 - 2007.
Udvalget har besøgt de to alkoholbehandlingscentre, Qaqiffik i Ilulissat og i Nuuk, i juni 2003.
Både ud fra hvad udvalget fik oplyst under besøgene samt ud fra hvad der står i notat om det
offentliges brug af Qaqiffiit (fra juni 2002) kan det konstateres, at der er et stigende behov for og
brug af Qaqiffiit. Det er dyrt at sende en misbruger til behandling på Qaqiffik, men på den anden
side må det antages, at der er store besparelser på f.eks. sociale ydelser ved at få en misbruger i
arbejde.
Udvalget vil gerne kommentere, at de foreslåede aktivitetstal for alkoholbehandlingscentrene ikke
stemmer overens med befolkningens stigende behov for behandling, som det er dokumenteret i
notatet om det offentliges brug af Qaqiffiit.
Udvalget savner en undersøgelse af effekten af behandlingerne på Qaqiffiit samt oplysning om,
hvilke andre behandlingsmuligheder, der alternativt kunne etableres i Grønland….
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Finansudvalget kan tilslutte sig disse bemærkninger. Da en reform af alkoholbehandlingen i
Grønland er under forberedelse afventer Udvalget foreløbig udviklingen.
Hovedkonto 32.12.03 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening
Der er på FFL 2004 fastsat en bevilling på 45.795.000 kr., hvilket er en reduktion på 1 % i forhold
til FL 2003.
Som det under Udvalgsbehandlingen blev påpeget af Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har
der gennem de sidste år… været problemer med at rekruttere og fastholde tandlæger, hvilket har
bevirket, at befolkningen ikke har en reel mulighed for regelmæssige tandlægeeftersyn og muligvis
efterfølgende tandlægebehandling. Familie- og Sundhedsudvalget forholder sig kritisk over for den
foreslåede bevilling på konto 32.12.03. Hvis dette område ikke bliver prioriteret, kan det få
konsekvenser i form af endnu dårligere tandhygiejne og sundhed for befolkningen.
Finansudvalget deler Familie- og Sundhedsudvalgets bekymring. Finansudvalget er især bekymret
for at der ikke gøres tilstrækkeligt på det forebyggende område.
Hovedkonto 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om en oversigt over optagne ved Center for
Sundhedsuddannelser.
Landsstyret svarede således:
Antal ansøgere til uddannelserne ved Center for Sundhedsuddannelser er hermed oplyst for år
2003. Yderligere er der oplyst antal optagne samt antal pladser ved de enkelte uddannelser.
Uddannelse
Sygeplejerskeuddannelsen
STI – sundhedslinien
Sundhedsassistentuddannelsen
Merituddannelsen
Kursusdeltagere

Ansøgere
20
35
30
30
245

Optagne
9
34
18
12
230

Antal pladser
18
40
18
12
230

For sygeplejerskestuderende gælder, at der var 13 kvalificerede, men fire faldt fra…. De syv ikkekvalificerede har fået vejledning om, hvordan de kan kvalificere sig til optagelse. I de to foregående
år har der på sygeplejestudiet været 16 ansøgere årligt og antallet af optagne har været
henholdsvis 7 studerende i 2001 og 14 studerende i 2002.
Den sene vedtagelse af FL 2003 har betydet at igangsættelsen af specialiseringsmodulerne til fødsel
og veneria er blevet udskudt til 2004. Specialiseringsmodulerne faldt ind under nye aktiviteter, der
endnu ikke var vedtaget som FL 2004, da forberedelserne skulle påbegyndes. Til forberedelserne
hører kvalificering af undervisende jordemødre samt klarlægning af den øvrige
uddannelsesplanlægning. I 2004 forventes optaget 4 fødselsassistenter og 12 veneriaassistenter på
specialiseringsmodulerne.
Herudover har Landstingets Familie og Sundhedsudvalg ønsket at henlede Finansudvalgets
opmærksomhed på, at der i overslagsårene 2005 til 2007 lægges op til besparelser på konto
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32.10.06. At man på sigt har planer om at bevilge færre midler til denne konto, følger ikke de
politiske målsætninger om opkvalificering af sundhedsvæsenets personale.
3.5

Aktivitetsområde 40 - 49 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke
Finansudvalget har den 21.10.2003 fremsendt 17 spørgsmål til Landsstyret som vedrørte
Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Den fyldige besvarelse vedlægges
Finansudvalgets betænkning som bilag D, hvorfor der generelt henvises hertil. Nogle af emnerne vil
dog blive taget op i det følgende.
Finansudvalget har med henvisning til finanslovforslag 2004 side 76 i den danske version ”ønsket
at modtage oplysninger om, hvor parate de enkelte kommuner/skoler er til at gennemføre
Atuarfitsialak; der tænkes bl.a. på bygningerne og på lærerkræfterne, og herunder hvor lang tid der
har været afsat til efteruddannelse af lærer via kurser etc.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a.
Overordnet kan det oplyses, at der fra 1999 og foreløbig frem til 2006 er bevilget 90-100 mio. kr.
særskilt som led i gennemførelsen af den nye folkeskoleforordning. Heraf er en betydelig del
anvendt til kurser for lærerne, mens de øvrige dele er anvendt til udviklingsarbejdet.
Finansudvalget skal herudover henvise til bilag D. Finansudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Finansudvalget finder den i bilag D beskrevne omstrukturering af direktoratet for interessant og
finder det umiddelbart tilfredsstillende at de administrative udgifter forudsættes at falde med 8% set
over få år. Reduktionen skal dog ses i lyset af at direktoratets bevillinger i 2002 blev forhøjet
kraftigt.
Hovedkonto 40.01.09 Elevindkvartering
Det anførte i bilag D er blevet justeret i Landsstyremedlemmets uddybning af området under
samrådet den 19. november. Det blev oplyst at de nævnte 811 kollegieenheder, som er anført i
budgetbidraget fejlagtigt indeholder enheder uden for Nuuk.
Det forudsættes at Landsstyret fremsætter et ændringsforslag til 3. behandlingen, som medfører at
budgetbidragets indhold er korrekt.
Finansudvalget har herudover efterlyst en tilbagemelding på tidligere fremsat forespørgsel om de
økonomiske konsekvenser, herunder konsekvenserne af frigørelsen for eksterne lejemål ved
ibrugtagningen af nye kollegieværelser. Finansudvalget har meddelt at man forudsætter at
bevillingen på området bliver overholdt i såvel 2003 og 2004.
Landsstyremedlemmet oplyste på samrådet følgende:
Det skal oplyses, at grundet forsinkelser i aflevering af sidste etape af nyt kollegiebyggeri har KAF
først i november måned været i stand til at opsige eksterne lejemål over for INI A/S og det private
boligmarked. Besparelserne vil derfor først få virkning fra 2004.
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De forudsætninger der har været lagt til grund for budgetbidraget for 2003 har på nogle områder
vist sig ikke at holde. Det er derfor været nødvendigt at søge om omrokeringer inden for
Landsstyreområdet. Oplæg til Landsstyret herom er p.t. i høring i Økonomidirektoratet.
Der er behov for tilførsel af yderligere kr. 2.731.000 på hovedkontoen.
Finansudvalget afventer en konkret bevillingsansøgning vedrørende denne hovedkonto i 2003;
umiddelbart er det ikke tilfredsstillende at en ansøgning først kan forventes omkring 1. december,
når det synes at fremgå at Landsstyreområdet for længe siden burde have været opmærksom på at
bevillingen ikke var tilstrækkelig.
En ansøgning bør ikke fremsendes så sent at bevillingen vil have karakter af en efterbevilling.
Finansudvalget godkender ikke efterbevillinger! En ansøgning bør således fremsendt på et
tidspunkt, hvor det fortsat er muligt at holde den oprindelige bevilling, hvis Finansudvalget afslår
bevillingsansøgningen.
Hovedkonto 40.01.14 EDB i uddannelsessystemet
Der er fremsat et ændringsforslag (nr. 6) til 2. behandlingen af FFL 2004. Herved sker der en
rationalisering og koordinering opgaveløsningen, og driften af ATTAT varetages via et nyoprettet
IT-center i tilknytning til Inerisaavik. Centret skal samtidig være primus motor for udviklingen
inden for anvendelse af EDB i uddannelsessystemet.
Landsstyremedlemmet er opmærksom de mange muligheder der åbner sig på dette område. Det skal
overvejes hvordan fjernundervisningsmaterialer kan udarbejdes. Undervisning via internettet, radio,
tv og video har gode muligheder, og KIIIP følger området tæt. Der må især antages at være store
fordele for yderdistrikterne. Endelig vil en udvikling i denne retning medvirke til at modvirke
lærermanglen.
Finansudvalget finder at internetforbindelserne til skolerne er forholdsvis dyre og skal henstille til
Landsstyret at man sammen med KANUKOKA optager forhandlinger med Tele Greenland A/S om
rabatter eller lignende.
Hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold
Landstingets KU-udvalg og Finansudvalget er meget betænkelig ved begrænsningen af adgangen til
efterskoleophold. De 2 udvalg finder at alle, altså også de godt dansksprogede og de personer som
har forholdsvis ringe danskkundskaber, kan have gavn af et efterskoleophold.
Finansudvalget lægger meget vægt på at ophold på efterskole e.l. kan give en menneskelig og
personlig udvikling for de pågældende. De unge mennesker kan opleve at man kan leve på andre
måder end her i landet og i det hele taget få et løft. I stedet for at begrænse mulighederne burde der
søges en udvidelse så det også bliver muligt at yde tilskud til tilsvarende ophold i andre lande, som
f.eks. Canada og USA.
Landsstyremedlemmet fremkom med følgende svar på samrådet den 19. november:
Direktoratet har konstateret, at en forholdsmæssig stor del af de grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark afbryder efterskoleopholdet i utide. Forklaringerne herpå er mange, men
problemer med forståelse og anvendelse af det danske sprog er en af de væsentligste årsager til
afbruddene.
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Et afbrud af et efterskoleophold begrundet i sprogvanskeligheder kan af den enkelte opleves som et
personligt nederlag, der vil kunne have konsekvenser for lysten til fortsat skolegang og
efterfølgende uddannelse. Direktoratet finder derfor, at tilskud ikke bør ydes til elever, hvor det på
forhånd vurderes, at de vil få meget vanskeligt ved at begå sig af sproglige grunde.
Desuden finder direktoratet, at tilskud til denne gruppe ud fra en økonomisk betragtning ikke giver
en optimal bevillingsanvendelse. Det skal i denne forbindelse nævnes, at en væsentlig del af
bevillingen anvendes til elevernes frem- og tilbagerejse. Udgifter der altså afholdes, uanset om
eleven gennemfører eller afbryder efterskoleopholdet.
Direktoratet finder tillige, at det offentlige ikke bør yde tilskud til et efterskoleophold i Danmark til
elever, hvis danskforudsætninger er tilstrækkeligt gode, da de ikke anses at have behov for at få
danskforudsætningerne styrket.
……..
Det har desværre vist sig, at de elever, der har været svagest funderet med hensyn til danskforudsætninger, ofte falder fra undervejs. Desuden har det vist sig, at elever, hvis danskforudsætninger er fuldt tilstrækkelige, også har søgt tilskud til efterskoleophold, selv om de uden
problemer kunne have påbegyndt GU eller anden studieforberedende uddannelse. Udover at dette
efter direktoratets vurdering ikke giver en optimal bevillingsanvendelse i forhold til formålet med
bevillingen, har det desuden den effekt, at tilskuddet pr. elev ikke har kunnet følge med
prisudviklingen på skolerne. Elevtilskuddets størrelse er således i dag det samme som ved
ordningens indførelse, dvs. 281 kroner pr. uge.
Såfremt formålet med tilskud til efterskoleophold fremover også skal være at give eleverne
mulighed for at få den menneskelige erfaring og udvikling, som et efterskoleophold kan give, vil det
ikke være relevant at opretholde de foreslåede nye kriterier, men der vil i så fald være behov for en
betydelig højere bevilling, da antallet af tilskudsberettigede i så fald vil være betydeligt højere.
Såfremt der også skal åbnes op for tilskud til efterskoleopholdslignende ophold i Canada og USA,
vil det kræve endnu højere bevillinger.
Jeg finder det hensigtsmæssigt, at vi først foretager en evaluering af den nuværende tilskudsordning, inden vi overvejer at udvide den som foreslået af udvalget. Det kan i den forbindelse
oplyses, at jeg har besluttet, at der skal foretages en sådan evaluering med henblik på vurdering af,
i hvilket omfang og på hvilken måde ordningen fremover mest hensigtsmæssigt bør tilrettelægges.
Der vil heri også indgå overvejelser om mulighederne for etablering af tilbud om efterskoleophold i
Grønland og i udlandet.
Landsstyret finder på baggrund heraf ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre den foreslåede
bevillingsreduktion og de i budgetbidraget anførte kriterier for fremtidig tilskudsgivning.
Finansudvalget har drøftet problematikken vedrørende efterskoleophold meget indgående. Et
mindretal af udvalget bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne finder at den
nuværende ordning bør bibeholdes, idet det anses for væsentligt at alle unge får mulighed for et
efterskoleophold uden for Grønland. Repræsentanterne lægger stor vægt på at de unge mennesker
på denne måde kan opleve hvordan mennesker lever andre steder på denne klode. Det er med til at
modne mange unge mennesker som personer.
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Hertil kommer at der også kan være fordele rent sprogligt, idet flere bliver mere fortrolige med at
anvende det danske sprog i dagligdagen. Dette vil trække i retning af at flere får bedre muligheder
for efterfølgende når de kommer hjem at fortsætte uddannelser i Grønland.
Mindretallet er opmærksom på at en mindre del af efterskoleeleverne falder fra og ikke
gennemfører deres ophold bl.a. p.g.a hjemve. Denne skæbne med at måtte vende hjem rammer ikke
blot dem der er dårlige til dansk, men kan også ramme unge der har gode danskkundskaber. Det
samme gælder for øvrigt for unge herhjemme som tager på uddannelsesophold uden for deres
hjemby!
På denne baggrund og i en situation, hvor der ikke er etableret andre tilbud til denne
ungdomsgruppe, finder mindretallet af Finansudvalget at den nuværende ordning bør fortsætte. Der
skal desuden henvises til at alle medlemmerne af KU-udvalget også har anbefalet at den nuværende
ordning videreføres. Det anslås løseligt at merbevillingsbehovet vil være ca. 1 mio. kr.
Et mindretal af Finansudvalget bestående af repræsentanten for Inuit Ataqatigiit, kan ikke støtte
henstillingen, idet hun finder at den gruppe af unge der er meget dårlig til dansk og den gruppe der
er særligt gode til dansk ikke bør have mulighed for at få tilskud til efterskoleophold. Hun lægger i
sær vægt på at erfaringen viser at for mange unge må afbryde deres efterskoleophold i utide og rejse
hjem. På denne baggrund er det bedre at sikre at denne gruppe bliver herhjemme.
Et sidste mindretal bestående af repræsentanterne for Siumut udsætter deres stillingtagen til 3.
behandlingen af FFL 2004.
Herudover har Finansudvalget påpeget, at der i forlængelse af den nye forordning for skoleområdet,
i 2008 bliver udsluset 2 ungdomsårgange fra skoleområdet, hvilket må forventes at give
kapacitetsproblemer generelt.
Landsstyremedlemmet havde følgende svar på samrådet:
Jeg kan hertil oplyse, at overgangsperioden er 2008-2014 og at der for tiden er en række
overvejelser om generelle initiativer for uddannelsessystemet samt at der bliver nedsat en
projektgruppe til nærmere analyse af nævnte forhold. De samlede initiativer vil blive forelagt
Kultur og Uddannelsesudvalg.
Hovedkonto 40.11.Erhvervsskolerne og 40.12 Højere undervisning
I Finansudvalgets betænkning til FFL 2003 er optaget følgende henstilling nr. 8:
Finansudvalget skal henstille, at Landsstyret i fremtidige bevillingslove, under de tværgående
tabeller, medtager en oversigt svarende til bilag E til nærværende betænkning. Bilaget indeholder
en oversigt over antallet af uddannelsessøgende/antal årselever e.l. på de enkelte uddannelser,
opstillet i kontonummerorden i et regneark, og med subtotaler, for de enkelte uddannelsestyper,
som GU, erhvervsskoler, højere uddannelser mv. for årene 2000 til 2006.
Da den ønskede oversigt ikke var medtaget i FFL 2004, på trods af henstillingen herom, har
Finansudvalget på ny anmodet herom ud fra den betragtning at oversigten er relevant for
gennemgangen og vurderingen af de enkelte institutioners budgetter.
Det er med tilfredshed at Udvalget nu kan konstatere at Landsstyremedlemmet på samrådet oplyste,
at der vil blive tilsendt den af Finansudvalgets ønskede oversigt svarende til den oversigt som
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Finansudvalget fik tilsendt i forbindelse med sin behandling af finanslovforslag 2003.
Tabeloversigten er vedlagt som bilag L. Finansudvalget henstiller at Landsstyret medtager en
tilsvarende tabeloversigt i FFL 2005.
Hovedkonto 40.12.18 Journalistskolen/Tusagassiornermik Ilinniarfik
Finansudvalget har i samrådsindkaldelsen konstateret, at der er tale om en meget dyr uddannelse,
fordi så få fuldfører uddannelsen. Udvalget ønsker nærmere oplysninger om Landsstyrets planer for
skolen, idet der bør findes en mere hensigtsmæssig løsning og mindre bekostelig løsning end den
nuværende ordning.
Landsstyremedlemmet oplyste på denne baggrund følgende på samrådet:
Landsstyrets planer med Tusagassiornermik Ilinniarfik er, at få den indpasset som en videregående uddannelse under Ilisimatusarfik, nærmere bestemt som et "Institut for Journalistik". En
forudsætning for denne indpasning er, at der sker en faglig opgradering af den nuværende
journalistuddannelse, således at den kan indgå på lige fod med de øvrige videregående uddannelser på Ilisimatusarfik.
Denne faglige opgradering vil ske ved at Journalistuddannelsen konverteres til en såkaldt
"professionsbacheloruddannelse". Arbejdet med opgraderingen forventes afsluttet inden nytår
2004.
Formålet med indpasningen af journalistuddannelsen som en professionsuddannelse under
Ilisimatusarfik er at opnå en lang række "faglige og økonomiske stordriftsfordele", som bl.a.
forventes at medføre reducerede enhedsomkostninger pr. studerende.
Hovedkonto 40.12.27 Drift af Ilimmarfik
Landsstyret havde til Finansudvalgets første spørgsmål den 21.10.2003 blot svaret at man havde
henholdt sig til de oprindelige planer. Dette nødvendiggjorde at Finansudvalget måtte meddele
Landsstyret følgende:
Finansudvalget ønsker at finansloven for 2004 skal være realistisk, så Landsstyremedlemmet bør
ikke henholde sig til den oprindelige aftale…..
Landsstyremedlemmet tilkendegav på denne baggrund at der til 3. behandlingen ville fremkomme
et ændringsforslag, som byggede på aktuelle oplysninger og forventninger. Finansudvalget afventer
dette ændringsforslag før videre foretages.
Repræsentanten for Demokraterne har gjort Udvalget opmærksom på at Landstingets Finansudvalg
i sin betænkning vedr. FFL 2002 i efteråret 2001 har anført:
Alt i alt må det konstateres, at handlefriheden er begrænset, idet tidligere beslutninger har
reduceret de samlede anlægsbevillinger, og dermed forringet muligheden for at afsætte de 80 mio.
kr. årligt, som Atuarfitsialak vil kræve på anlægssiden.
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke anfører i skrivelse til
Finansudvalget af 18. oktober 2001, at: ”Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur har
tilkendegivet, at det meget store renoverings- og udbygningsbehov inden for folkeskolen vil kunne
realiseres med tilvejebringelse af en anlægsplan for såvel by- som bygdeskolerne for en 15 årig
periode”.
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Finansudvalget finder det ikke realistisk at tro, at ambitionerne kan opfyldes til fulde, medmindre
dette udsagn indebærer en markant opprioritering af bevillinger til folkeskolen, som imidlertid vil
betyde mærkbare beskæringer på andre områder.
Fastholder vi den nuværende økonomiske ramme, skal vi derfor gøre os klart, at en omfattende
forbedring af de fysiske rammer på enkelte skoler i medfør af Atuarfitsialak-planerne vil indebære,
at renovering af en række andre skoler må udskydes i en ganske lang årrække.
Det bemærkes i denne sammenhæng, at renoveringsbehovet generelt er meget påtrængende, og
mange skoler er stærkt nedslidte, hvorfor en udskydelse af renoveringen kan medføre at
Arbejdstilsynet vil begynde at interessere sig for undervisernes arbejdsforhold.
Et mindretal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne har
afgivet følgende mindretalsindstilling vedr. Ilimmarfik-projektet :
I forbindelse med udvalgsbehandling af universitetsparken i 2001, blev det daværende Finansudvalg
bedt om at komme med deres samfundsøkonomiske vurdering af forslaget.
Her fremførte de en del betænkeligheder ved etablering af en universitetspark, hvoraf jeg vil
fremføre følgende konklusioner:
x Aftagende økonomisk vækst i de kommende år
x I de kommende år vil der være et stort udgiftsbehov indenfor skoleudvidelser og –
renovering, etablering af boliger og en renovering af den nuværende nedslidte boligpark og
udvidelser af de nuværende havneanlæg
x Selv uden en universitetspark, vil det være svært at få plads til de væsentlige og presserende
udgifter indenfor det samlede økonomiske råderum
x Landsstyret har erkendt, at der er betydelig usikkerhed omkring fondsfinansiering
Finansudvalget fremførte følgende:
”Vælger Landstinget at give universitetsparkprojektet første prioritet, fravælger Landstinget
samtidig at tilgodese dækningen af andre udgiftsbehov – uden at have fuldt overblik over omfanget
og den nærmere karakter af de behov, som gør sig gældende.
Dette fravalg kan vise sig at gøre ondt”
Det daværende Finansudvalgs klare konklusioner er ikke blevet mindre relevant med tiden.
Nærmest tværtimod. Da fondsfinansiering ikke tilnærmelsesvis er lykkedes, vil det betyde en
yderligere finansiering på 40 millioner kroner. Derudover har Landsstyret fremført, at udgiften til
universitetsparken vil blive dyre, end først antaget. Endvidere kommer der en lang række udgifter til
eksempelvis etablering af lærer- og kollegieboliger og oprettelse af flere børnehave- og
skolepladser, da der vil ske en forøgelse af antallet af tilkaldte. Og det hele kommer til at ske i
landets hovedstad, hvor byggepriserne er nogle af de højeste i samfundet pga. overophedning af
byggemarkedet. Ydermere kan vi ligeledes forvente en forhøjelse af universitetsparkens
institutioners driftsudgifter, som vil betyde en ekstra årlig udgift.
For den grønlandske husholdning vil den millionstore investering og de efterfølgende store
driftsudgifter få store konsekvenser for andre væsentlige og presserende opgaver. Her tænkes der
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ikke mindst på landets folkeskoler, som trænger hårdt til at blive renoveret/udvidet. Dette område er
blevet nedprioriteret til fordel for etableringen af en universitetspark. Andre områder som muligvis
vil blive nedprioriteret er boligområdet og sundhedsområdet.
Den store investering kommer ligeledes på et dårligt tidspunkt i forhold til de kommende års
prognoser, hvor der forventes en reduktion af Hjemmestyrets indtægter. Ifølge Forslag til Finanslov
2004 forventes der en reduktion af Hjemmestyrets indtægter med 300 millioner kroner indenfor de
næste par år.
Atassut og Demokraterne er af den opfattelse – set ud fra et økonomisk synspunkt, at etableringen
af en universitetspark er en særdeles dårlig ide på nuværende tidspunkt. Efter Atassuts og
Demokraternes mening kunne de selv samme midler anvendes langt bedre, som er blevet beskrevet
i det ovennævnte. Derudover er det grænsende til det forkastelige, at Landsstyret ikke har ventet
med at igangsætte byggeriet af universitetsparken, indtil fondsfinansieringen er på plads. At
fondene ikke har ønsket at bidrage med finansiering til projektet, må alt andet lige tolkes som et
udtryk for, at de heller ikke tror på ideen.
I den sammenhæng er det jo yderligere interessant at iagttage, at de af Landsstyret forskellige
nedsatte udvalg – senest med Fællesudvalgets rapport, at de ligeledes fraråder Landstinget at sige ja
til etablering af en universitetspark. De så hellere, at vi udelukkende fokuserer på
grunduddannelserne og satser på dem. En opfattelse som Demokraterne deler til fulde.
Det undrer Atassut og Demokraterne, at Landsstyret sidder alle de relevante og væsentlige
anbefalinger overhørig, uden i det mindste at begrunde deres fastholdelse af projektet. Indtil videre
har landsstyret fastholdt deres indstilling uden at fremkomme med en relevant begrundelse for at
fremskynde projektet. Set fra en demokratisk synsvinkel er det et uheldigt signal at sende til
Landstinget og offentligheden. Landstyremedlemmet sagde i sit forelæggelsesnotat til Finansloven
2004, ”… at hvis Landstinget vil det hele – vil Landstinget ingenting”, og at der må prioriteres hårdt
i de kommende år. Efter Atassuts og Demokraternes mening, er Universitetsparken et af de steder
som må nedprioriteres til fordel for investeringer i en lang række andre basale nødvendigheder.
Endvidere er det uheldigt, at der ikke er blevet foretaget en lang række undersøgelser af behovet af
en universitetspark, som det daværende Kultur- og Uddannelsesudvalget ellers havde ønsket. Der
fremføres følgende passager fra betænkningen:
”…vil udvalget opfordre Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og kirke til at få
udarbejdet følgende analyser snarest muligt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det fremtidige uddannelsesbehov
Hvilke typer af uddannelser vil virksomhederne efterspørge i fremtiden?
Hvad er virksomhedernes forventning til en etablering af Ilimmarfik?
Hvad er de unges holdninger til de udbudte uddannelser i Grønland?
Hvilke bevæggrunde har de unge studerende i udlandet til at studere i udlandet?
Hvilke forventninger har de kommende studerende til Ilimmarfik?

Det er udvalgets opfattelse, at en besvarelse af ovennævnte spørgsmål vil kunne give et bedre og
bredere beslutningsgrundlag, idet man så vil få en indsigt i hvilke typer af uddannelser Grønland
vil få behov for på sigt.”
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 39 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

Nævnte relevante spørgsmål er endnu ikke blevet besvaret på trods af, at et enigt udvalg ønskede
det. Efter Atassuts og Demokraternes mening vil det være hensigtsmæssigt, hvis Landsstyret havde
tilvejebragt nævnte oplysninger, inden de fremkom med forslaget. På den måde vil Landstinget få et
så fyldestgørende grundlag at træffe denne økonomisk belastende beslutning ud fra.
For Atassut og Demokraterne er det endnu et bevis på, at det nuværende landsstyre lader sig styre af
et ideologisk ønske om at få etableret en universitetspark, selvom dels en række relevante udvalg
har anbefalet ikke at påbegynde byggeriet af universitetsparken, da de foretrækker en styrkelse af
grunduddannelser. Dels har landsstyret ikke fået udarbejdet den påkrævede analyse, hvori de får
vurderet, om der virkelig er behov for en universitetspark.
Af nævnte bevæggrunde kan Atassut og Demokraterne ikke støtte etableringen af Ilimmarfik på
nuværende tidspunkt.
Hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter
Finansudvalget har konstateret at der ikke i FFL 2004 er optaget bevillinger til nærværende
hovedkonto.
Finansudvalgets medlemmer har drøftet situationen, og finder at der fortsat bør afsættes en bevilling
på nærværende konto; de sidste 2 år har bevillingen været 1,2 mio. kr. Finansudvalget henstiller at
Landsstyret fremsætter et ændringsforslag herom m.h.p. 3. behandlingen.
3.6
Aktivitetsområde 50 - 59 Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
Hovedkonto 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri og Fangst
Det fremgår af budgetbidraget, at det forventede personaleforbrug vokser fra 29 stillinger i 2003 til
34 stillinger i 2004 og BO-årene. Da baggrunden herfor ikke er oplyst i budgetbidraget har
Finansudvalget anmodet om en redegørelse herfor, samt optagelse af et 0-budgetbidrag med disse
oplysninger til hovedkontoen.
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst har oplyst følgende:
Hensigten med forøgelsen af personaleforbruget i Direktoratet under mit landsstyreområde er
flersidigt.
Dels er der et stort politisk ønske om at sikre sådanne rammebetingelser for fiskerierhvervet, at
dette kan drives rentabelt. Dette kræver ”værktøjer”, som sætter forvaltningen i stand til at etablere
og vedligeholde databaser og økonomiske simuleringsmodeller, som kan danne baggrund for de
analyser, som er nødvendige for at træffe de meget komplekse politiske beslutninger. Beslutninger
som skal samles i en langsigtet fiskeripolitik, som sikrer en fortsat udvikling af erhvervet.
Dels er der et generelt ønske blandt andet fra erhvervene, som Direktoratet betjener, at sagerne
behandles hurtigere og på et højt fagligt niveau. Det stiller krav til flere akademiske medarbejdere
med særlig faglig indsigt indenfor økonomi og jura.
Finansudvalget kvitterer for oplysningerne og det fremsendte 0-budgetbidrag.
Udvalget skal benytte lejligheden til at opfordre Landsstyret til fremover at sikre at den type
forklarende oplysninger bliver medtaget i budgetbidrag. Efter budgetlovens bestemmelser skal alle
ændringer, altså både forbedringer og nedskæringer i såvel finansåret som overslagsårene
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kommenteres. Hvis disse forklaringer i øvrigt er tilfredsstillende, er der ikke grundlag for at
Finansudvalget skal stille så mange afklarende spørgsmål!
50.01.05 Grønlands Fiskerikontrol
Fiskeri- og Fangstudvalget har noterer sig, at bevillingen i finanslovsforslaget er nedskrevet med
1.904.000. kr.
Fiskeriudvalget har henledt Finansudvalget på de problemstillinger, som har karakteriseret det
havgående rejefiskeri i løbet af sommeren 2003. Det har vist sig, at der i dette fiskeri, har været en
klar tendens til at underrapportere og overpakke rejekartonerne. Hvilket har medført et uregistreret
merfiskeri og måske en formodet unddragelse fra betaling af rejeafgift. Den verserende sag med EU
fartøjet Ivan Nores fra Spanien, understreger også nødvendigheden af og behovet for en effektiv og
grundig kontrol af udenlandske som hjemmehørende fartøjer.
Udvalget finder det på baggrund af ovenstående, vigtigt at virkningen af besparelsen belyses
grundigt før den udmøntes. Dette med henblik på en konkret vurdering af, hvorvidt de aktuelle
besparelser vil medfører en formindsket tilstedeværelse af Licensobservatører om bord på hjemlige
så vel som udenlandske trawlere.
Finansudvalget kan tilslutte sig de af Fiskeriudvalget fremførte synspunkter.
Hovedkonto 50.01.06 Jagtbetjentordning
Finansudvalget har spurgt Landsstyremedlemmet om følgende:
Finansudvalget finder at loven bør følges i hele landet. Hvorfor er der fortsat kun 7-8 kommuner
med?
Hvilke muligheder er der for at få aftalt en delt finansiering mellem kommunerne og
Hjemmestyret,?
Finansudvalget ønsker oplysninger om hvilket udbytte vi har af ordningen. Hvor mange
kontrolleres, hvor mange bliver taget i ulovligt ærinde og hvor store er de samlede bøder?
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst har oplyst følgende:
Loven gælder naturligvis for hele landet, men grundet det meget begrænsede budget til denne
ordning (det oprindelige budget blev skåret ned med 50%) kunne man kun koncentrere sig om at
overtage ordningerne i de kommuner der på ikrafttrædelsestidspunktet havde kommunale jagtbetjente.
Der er på nuværende tidspunkt allerede drøftelser i gang med kommunerne om en delt finansiering
som formentlig vil betyde, at ordningen kan udvides til flere kommuner. Disse drøftelser er langt fra
afsluttet, men flere kommuner har en positiv indstilling til at deltage i en medfinansiering.
Adskillige borgere har allerede stiftet bekendtskab med jagtbetjentene på godt og ondt. En samlet
opgørelse over domme og bøder er ikke tilgængelig hos DFF, da dette er et politianliggende.
Endelig kan det oplyses, at Landsstyret agter at udarbejde en redegørelse om jagtbetjentordningen,
som forventes forelagt Landstingets til forårssamlingen 2004.
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Fiskeri- og Fangstudvalget har over for Finansudvalget fremført synspunkter svarende til de foran
nævnte.
Hovedkonto 50.06.06 Fiskerikonference
Fiskeriudvalget har meddelt Finansudvalget følgende:
Indledningsvis finder Udvalget det positivt og glædeligt, at Landsstyret agter at afholde en
fiskerikonference. Herunder især med henblik på at afdække de mulige virkninger af EU´s
budgetstøttemodel. Udvalget har dog bemærket, at der i de sidste år løbende, har været afholdt
flere konferencer om fiskeri, heriblandt et seminar om hellefisk fiskeriet. Ovenstående bevilling
giver derfor Udvalget anledning til efterlyse, at Landsstyret bør foretage en generel evaluering af
nytteværdien og resultaterne af denne såvel, som tidligere afholde konferencer.
Finansudvalget tilslutter sig de fremførte synspunkter og skal henstille at Landsstyret foretager en
generel evaluering af nytteværdien og resultaterne af denne såvel, som tidligere afholdte
konferencer.
Hovedkonto 50.07.14 Vedligeholdelse af fangsthytter
Finansudvalget har meddelt Landsstyremedlemmet, at man finder at der er tale om en kommunal
opgave, og i øvrigt finder det mere relevant at opretholde den tidligere hovedkonto 50.07.15
Fangstrejser: På anmodning fra Finansudvalget har Landsstyret fremsat de ønskede
ændringsforslag (nr. 46 og 47).
Hovedkonto 50.07.16 Indhandlingstilskud, Sælskind
Fiskeri- og Fangstudvalget har meddelt følgende til Finansudvalget:
Udvalget finder det vigtigt, at fangererhvervet sikres gode vilkår og i denne forbindelse har
indhandlingstilskuddet til sælskind været et udmærket redskab. Imidlertid er det også Udvalget
umiddelbare vurdering, at denne konto er ved at udvikle sig til en bufferkonto grundet en
tilsyneladende forsat faldende indhandling.
Udvalget er bekendt med, at der flere steder på kysten er etableret skindindhandling i privat regi.
Udvalget finder denne udvikling interessant og positiv. Udvalget er derfor af den holdning at
indhandlingstilskuddet i sin nuværende udformning bør undergives en evaluering. Dette med
henblik på at få klarlagt, hvorvidt det er muligt at frigøre midler fra denne konto uden at ramme de
erhvervsfangere, som er afhængige af tilskuddet. Skulle det vise sig, at der er ledige midler til
rådighed på kontoen, ser udvalget gerne disse anvendt til en ordning, som har til formål at hjælpe
private skindindhandlingsprojekter på vej.
Finansudvalget skal anmode om at modtage Landsstyrets bemærkninger til Fiskeriudvalgets
udtalelse.
Hovedkonto 51.07.11 Rentetilskud
Finansudvalget har modtaget følgende fra Landsstyremedlemmet:
Finansudvalget ønsker oplyst, hvordan den samlede restgæld er opstået og hvordan den er
sammensat.
Restgæld i forhold til erhvervsstøtten opstår som i mange andre finansieringsforhold ved, at der er
en låntager, som anmoder om et lån, og långiveren bevilger dette lån med en forud stipuleret
afdrags- og forrentningsprofil. Så længe lånet ikke er fuldt afviklet, er der en restgæld.
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Restgælden er sammensat af en række låntagere i alt ca. 15 låntagere, som i dag er reduceret til 13
låntagere med en samlet restgæld på ca. 24 mio. kroner. Der er i løbet af 2003 sket ekstraordinær
indfrielse af enkelte engagementer i forbindelse med strukturtilpasningen i det kystnære rejefiskeri.
3.7
Aktivitetsområde 60 - 69 Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug
Finansudvalget har fra Landstingets Erhvervsudvalg bl.a. modtaget følgende bemærkninger:
Landstingets Erhvervsudvalg skal indledningsvis pointere, at udvalget finder det overordentligt
væsentligt, at støttemidler til erhvervsudvikling løbende bliver målrettet, således at disse i højere
grad kan medvirke til en selvstændiggørelse af Grønland, og at den grønlandske økonomi derfor
med tiden kan blive mere selvbærende. Det er Erhvervsudvalgets principielle holdning, at erhverv
der har potentiale til at forøge værditilvæksten her i landet, også bør modtage den bedst tænkelige
støtte både, hvad angår finansielle ordninger og generelle rammebetingelser for deres virke. Derfor
mener udvalget, at der generelt bør afsættes flere midler til erhvervsfremmeområdet.
Finansudvalget er enig med Erhvervsudvalget i disse betragtninger.
Finansudvalget har i oktober fået tilsendt en beretning på erhvervsfremmeområdet, som opfølgning
på ”Redegørelsen om Erhvervsfremme”, marts 2002 og den efterfølgende ”Erhvervsfremme Strategi- og handlingsplan 2002-2004”, juni 2002. Finansudvalget kvitterer hermed for
modtagelsen, idet det skal meddeles at man senere vil vurdere beretningen nærmere.
I Landsstyrets almindelige bemærkninger er på side 71 (dansk version) omtalt
arbejdsmarkedsreformen. Finansudvalget har anmodet om en status for reformen, samt om
oplysninger om hvad man har nået.
Landsstyret har svaret:
Hovedindsatsen i arbejdsmarkedsreformen centrerer sig om en effektivisering af organiseringen af
arbejdsmarkedet med tættere inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beslutningsprocesserne,
analyse af kvalificeringsbehov, sikring af arbejdsstyrkens geografiske og faglige mobilitet og et
rummeligt arbejdsmarked hvor der er plads til alle og at opfordre arbejdsmarkedets parter til i
fællesskab med Landsstyret og kommunerne at få etableret og bakke op omkring den fælles
målsætning, som blev resultatet af reformarbejdet.
På denne baggrund opstilledes et firestrenget reformprogram, der omfattede følgende
reforminitiativer :
1. Udarbejdelse af analyser og statistik
2. Arbejdsmarkedets struktur og organisering
3. lovgivningsreform
4. kvalificering af arbejdsstyrken.
På nuværende tidspunkt er følgende konkrete elementer i arbejdsmarkedsreformen nået:
x Databasen SULIAQ er fuldt funktionsdygtigt til brug for udarbejdelse af analyser og
statistik på arbejdsmarkedsområdet. Denne vil indgå som et vigtigt element i forbindelse
med etablering af et centralt planlægningsregister.
x Der er gennemført pilotprojekter i tre kommuner med at etablere vejlednings- og
introduktionscentre.
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x Lovgivning om arbejdsformidling fremsættes på EM 2003 og som er en moderniseret
rammelov for arbejdsmarkedsreformen, der bl.a. skal muliggøre etablering af
landsdækkende vejlednings- og introduktionscentre. Bekendtgørelsesarbejdet omkring
vejlednings- og introduktionscentre er klar i forlængelse af en vedtagelse af lovforslaget.
x Arbejdsmarkedsindsatsen herunder revalidering, individuelle handlingsplaner, koordinering
af kurser, efteruddannelser og kompetencegivende uddannelser bliver centreret omkring
vejlednings- og introduktionscentrene.
x En ny arbejdsmiljølov forelægges på FM 2004 og vil blive afstemt med
arbejdsmarkedsreformen, hvor der også fokuseres på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
x Landsstyret har truffet beslutning om at etablere et efteruddannelses- og
kompetenceudviklingsråd som erstatning for Landsarbejdsrådet og Brancheskolerådet.
x Ledighedsadministrationssystemet er i en omredigeringsproces. Den søges inkorporeret i
KANUKOKA og Hjemmestyrets fælles IT-planer. Pt fungerer systemet ikke optimalt.
x Der arbejdes på at afskaffe mandetimeordningerne i sin aktuelle form, så
dobbeltadministration på området kan afskaffes.
x Arbejdsmarkedsordningen er undervejs, men kræver en større tværdirektoral indsats. Målet
er at indrette ydelsesstrukturen på en måde, så det kan betale sig at arbejde for alle.
Finansudvalget har bemærket sig, at databasen Suliaq er fuldt funktionsdygtig, og at den vil indgå
som et vigtigt element i forbindelse med etablering af et centralt planlægningsregister.
Landsstyret bedes oplyse hvornår dette centrale planlægningsregister vil blive etableret.
Erhvervsudvalget har meddelt Finansudvalget følgende:
Udvalget er vidende om, at arbejdet med at etablere en registerbaseret arbejdsmarkedsstatistisk
database (SULIAQ) blev igangsat i årene 97-98. Udvalget finder, at det er på tide, at der nu gøres
status over og en evaluering af projektet. Udvalget ønsker tillige, at Landsstyret i samarbejde med
Kanukoka bør søge det afklaret hvorfor nogle kommuner ikke ønsker at levere registerbaserede
data til SULIAQ.
Finansudvalget ønsker at modtage Landsstyrets bemærkninger til det forannævnte.
Finansudvalget har indhentet oplysninger om de senere års erhvervsudviklingssamarbejder.
Landsstyremedlemmet vil senere færdiggøre en egentlig evaluering af indsatsen på området.
Formålskonto 64.10 Erhverv
Til denne konto skal Erhvervsudvalget komme med følgende generelle betragtninger vedrørende
området.
Der er mangel på rejer i produktionsanlæggene rundt på kysten. I denne forbindelse mener
Erhvervsudvalget at andelen af fiskeriflådens fangst, der indhandles og behandles på
landanlæggene må tages op til vurdering af hensyn til den hjemlige produktion.
Erhvervsudvalget mener, med ønske om at sikre flere arbejdspladser på land, at man må finde ud af
om 25/75 fordelingen kan betale sig samfundsmæssigt.
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Erhvervsudvalget føler også medansvar for hvordan det går med økonomien. I forbindelse med
vurdering af landanlæggenes økonomi, burde Erhvervsudvalget også kunne følge med i økonomien
for det private fiskerierhverv.
Erhvervsudvalget mener, at det ikke nødvendigvis er dårligt at Hjemmestyrets virksomheder
etablerer virksomheder uden for Grønland, hvis man kan tjene penge på det. Man må bare sikre
disse aktiviteter er gavnlige for Grønland.
Udvalget mener, at det må sikres at vore naturgivne ressourcer udnyttes og bearbejdes her i landet.
Det mener eksempel vis ikke, at det er i orden, at man forsyner udenlandske fiskeindustrier med fisk
vi selv kan bearbejde her i landet.
Erhvervsudvalget ønsker at de hjemmehørende A/S´ er viser mere samfundssind. Der er for tiden alt
for meget fokus på rentabilitet. Man må nøje afveje privatøkonomisk rentabilitet mod
samfundsøkonomisk nytte. Der må ikke nedlægges og eksporteres arbejdspladser, bare for at opnå
ubetydelige rentabilitetsfordele. Vi må huske på, at beskæftigelsesprojekter også er nyttige for dele
af befolkningen, i stedet for bare at udbetale penge til folk.
Fiskeriet foregår stort set kun på Vestkysten. Erhvervsudvalget efterlyser derfor en undersøgelse af,
hvorvidt den mindre is på Østkysten giver muligheder for fiskeri.
Landsstyremedlemmets bemærkninger til foranstående imødeses.
Hovedkonto 64.10.05 Erhvervsudviklingssamarbejder
Finansudvalget har fra Landstingets Erhvervsudvalg bl.a. modtaget følgende bemærkninger:
Erhvervsudvalget mener, at der er behov for, at der bliver foretaget en historisk gennemgang af
kontoen i 2003. Udvalget ønsker ligeledes oplyst, hvordan evalueringen foretages, og hvornår samt
hvilken effekt bevillingen har haft indtil dato. Endvidere mener udvalget, at der bør udarbejdes en
redegørelse over de fremtidige mål med bevillingen. Der er tillige behov for en præcisering af, hvad
der ligger i begrebet en” videreudvikling af fangererhvervet”. Det er væsentligt for udvalget, at en
videreudvikling af fangererhvervet også indeholder en målsætning om, at erhvervet på sigt bliver
mere økonomisk selvbærende.
Erhvervsudvalget glæder sig til at høre mere om den igangsatte evaluering af arbejdet med henblik
på modernisering af organiseringen af de afsatte midler.
Landsstyremedlemmets bemærkninger til foranstående imødeses.
Hovedkonto 64.10.12 Vareforsyning:
Finansudvalget har anmodet om at modtage statusoplysninger om, hvilke fusioneringer, der er
planlagt, især med hensyn til sejlads.
Landsstyret har svaret således:
Følgende er udarbejdet på baggrund af oplysninger indhentet fra KNI A/S:
“Bestyrelsen i KNI A/S besluttede ultimo september, at man i et samarbejde med Royal Arctic
Bygdeservice A/S kan arbejde videre med planer om den fremtidige distriktssejlads, herunder
muligheden for, at Pilersuisoq overtager sejladsen.
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I et af de scenarier, som Pilersuisoq nu arbejder med, indgår en udvidelse af antallet af
friskvarebåde, en eventuelt opgradering af bådene til at kunne medtage passagerer i begrænset
omfang, en undersøgelse af muligheden for indsættelse af en eller flere luftpudebåde i sejladsen, en
tilladelse fra Landsstyret til at sejle eget gods mellem byerne i Vestgrønland og benyttelse af
indchartret tonnage til tungløft og godstransport af ikke-datofølsomme varer.
Der er naturligvis flere fremtidsscenarier, som skal vurderes. Dette arbejde forventes afsluttet
inden udgangen af 2003.
Formelt synes den gældende Landstingsforordning om KNI A/S at stille sig hindrende i vejen for, at
Pilersuisoq kan varetage distriktssejladsen, jvf. § 3, stk. 3. Ifølge Landstingsforordningen kan
selskabet dog pålægges at udføre samfundsmæssige opgaver.
På bestyrelsesmødet i KNI A/S i september 2003 besluttede man endvidere, at KNI A/S kan indgå i
drøftelser med de relevante parter - Statoil A/S og GLV - om overtagelse af forsyningen med
flydende brændstoffer til Kangerlussuaq.
Der foreligger p.t. ikke andre planer om fusioneringer.”
Direktoratet for Erhverv skal tilføje, at forhandlingerne i første omgang føres direkte mellem KNI
A/S og Royal Arctic Bygdeservice A/S med henblik på at minimere omkostningerne, specielt ved
bygdeforsyningen. Til orientering for Finansudvalget skal oplyses, at Landsstyret agter at gå i
dialog med selskaberne omkring bestræbelserne og herunder få del i eventuelle rationaliseringsgevinster med henblik på nedbringelse af servicekontraktbetalingen på området.
Finansudvalget har stillet følgende spørgsmål til Landsstyret:
Finansudvalget ønsker oplysning om Landsstyrets målsætninger for de kommende forhandlinger
om en servicekontrakt. I denne forbindelse ønskes oplyst, om det er et af formålene, at der skal være
ens priser i byer og bygder. Finansudvalgets umiddelbare erfaring fra Udvalgets rejser er, at dette
ikke er tilfældet i praksis.
Landsstyrets svar er medtaget som bilag E til nærværende betænkning, hvorfor der henvises hertil.
Hovedkonto 64.10.13, Kunsthåndværk
Finansudvalget ønsker en redegørelse for aktiviteten, og herunder planerne for fremtiden.
Der henvises til svaret som er optaget som bilag F.
Hovedkonto 64.10.14, Driftsaftaler, produktionsanlæg
Finansudvalget har anmodet om en status for forhandlingerne om ny servicekontrakter med Nuka
A/S.
Landsstyrets svar var at man ikke fandt det hensigtsmæssigt med opstart på
servicekontraktforhandlinger før Landsstyrets behandling af selskabets oplæg til Strategi- og
Handlingsplan var overstået.
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Finansudvalget har modtaget disse planer og kvitterer hermed for modtagelsen, idet det skal
meddeles at man senere vil vurdere dem nærmere.
Finansudvalget har fra Landstingets Erhvervsudvalg bl.a. modtaget følgende bemærkninger:
Erhvervsudvalget mener, at NuKa A/S` funktion bør være andet og mere end blot drift af anlæg.
Udvalget finder, at NuKa A/S` rentable anlæg samt andre relevante anlæg bør søges afsat til
private investorer i Grønland. Landsstyret bør sikre, at virksomheden arbejder for, at ikkerentable
anlæg/produktioner gøres så rentable som muligt, således at de med tiden kan frasælges. Udvalget
har bemærket, at Landsstyret har budgetteret med en besparelse på 5 mio.kr i BO04, anser
Landsstyret dette for realistisk set i lyset af NuKa´s driftsresultat i 2002. Det er udvalgets holdning,
at renoveringen af freonanlæg bør igangsættes først i de bygder, hvor fiskeri aktiviteterne er størst.
Erhvervsudvalget har bemærket, at man har reduceret den planlagte besparelse med 10 mio. årligt.
Udvalget har også noteret sig at NUKA A/S efter pålæg fra Landsstyret har udarbejdet en
handlings- og strategiplan pr. 1. juli 2003 for selskabet. Erhvervsudvalget har endnu ikke modtaget
denne og kan derfor desværre ikke forholde sig nærmere til bevilgede midler.
Finansudvalget har sympati for de fremførte synspunkter, men skal i øvrigt efterlyse
Landsstyremedlemmets bemærkninger til foranstående.
Hovedkonto 64.13.12 Mandetimetilskud til kommunale byggesæt
På foranledning af Finansudvalget har Landsstyret fremsat et ændringsforslag til ændring af
budgetbidraget til 2. behandlingen af FFL 2004, således at en teknisk fejl bliver rettet.
Hovedkonto 64.14.03 Udvikling af skindprodukter
Finansudvalget skal gøre opmærksom på at tallene i budgetbidraget for årene 2002, 2003 og 2004
mangler tre 0-er; bevillinger optages i hele 1.000 kr.
Hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet
Finansudvalget imødeser fremlæggelsen af den landbrugspolitiske redegørelse primo 2004.
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om der er etableret en afsætning af fåreuld således som
Fåreholderforeningen i februar måned 2003 har oplyst at der var planer om.
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked har meddelt, at der ikke på nuværende
tidspunkt er kendskab til Fåreholderforeningens konkrete planer. Foreningens konsulent har
imidlertid oplyst, at der snarest kan forventes en egentlig ansøgning om udviklingsstøtte til at
gennemføre en produktion baseret på indsamling af et antal tons fåre- og lammeuld i år. Ulden vil
blive bearbejdet og efterfølgende lavet til salgbare strikkeprodukter i samarbejde med Silkeborg
Uldspinderi ApS og med afsætning via Pilersuisoq A/S.
I udgangspunktet er det indstillingen at man via udviklingsmidler til landbrugsprojekter vil kunne
medfinansiere et sådant udviklingsprojekt med henblik på at søge at etablere en mere
erhvervsmæssig udnyttelse af ulden.
3.8
Aktivitetsområde 70 - 75 Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø
Hovedkonto 70.01.01 Direktoratet for Infrastruktur og Boliger
Et tidligere Finansudvalg blev under et samråd den 31.12.2002 med det tidligere landsstyremedlem
på området lovet en orientering om det sagsstyresystem, som er under opbygning.
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Landsstyremedlemmet svarede:
Indledningsvis skal peges på, at ”sagsstyresystemet” kun udgør en del af det samlede projekt, hvis
overordnede formål er en ny programmering og modernisering af økonomisystemet der er
forankret hos DCR, med et indbygget modul til håndtering af IAP`s ønsker til et planlægnings- og
sagsstyringsværktøj.
Den del af projektet som omfatter modernisering af økonomisystemet er i en fase hvor de nuværende funktionaliteter i NØS bliver "oversat", hvorefter der forestår en egentlig implementering primo
– medio 2004.
Modulet som omfatter planlægnings- og sagsstyringsværktøjet for projektlederne hos IAP, er i den
fase hvor kravspecifikationer, og de administrative rutiner for projektledere rådgivere og
entreprenører, er fastlagt, og de nødvendige inddateringsbilag (blanketter) er udarbejdet og
ibrugtaget.
Projektledere og rådgivere har modtaget procedurebeskrivelser, og der pågår nu ind- og
opdatering af de enkelte projekters stamdata og budgetter.
Ind- og opdatering omfatter en betragtelig mængde data på tidligere og nye projekter, som skal tilvejebringes, kontrolleres og indlægges manuelt i det nugældende sagsstyresystem.
Finansudvalget undrede sig over at ibrugtagningen af sagsstyresystemet tilsyneladende fortsat blev
udskudt, og anmodede Landsstyremedlemmet om en mere omfattende orientering; på et samråde
den 19. november 2003 blev følgende yderligere oplyst:
Systemet er taget i brug i en simpel form i efteråret 2002. I denne form kan direktoratet inddatere
alle grunddata og følge de enkelte projekt. Men der er det er ikke muligt at foretage et samlet
billede at hele området.
Systemet omfatter kun de sager som direktoratet selv forstår, dvs Nukissiorfiit og A/S Boligselskabet
INI er ikke med i systemet.
Perioden fra efteråret 2002 til forår 2003 er gået med at konvertere gamle oplysninger der allerede
var i NØS til sagsstyringssystemet. Fra sommeren 2003 og sandsynligvis frem til hen imod
slutningen af 2004 går med at inddatere nye oplysninger om de pågældende sager (kontrakter mm),
samt efterkontrollere disse informationer.
I foråret 2004 vil der blive kravsspecifiseret hvad der skal til for at få et overordnedet/samlet
billede af hele området.
I løbet af vinteren 2004/2005 er planlagt at informationerne fra A/S Boligselskabet INI og
Nukissiorfiit kommer ind i sagsstyringssystemet.
Projektet blev ca. et halv år forsinket i 2002 i forbindelse med udarbejdelse af en redegørelse, men
nu skrider projektet planmæssigt frem. Det forventes dog ikke, at forsinkelsen vil blive indhentet.
Finansudvalget tager orienteringen til efterretning, og synliggør problematikken ved at medtage det
foranstående i nærværende betænkning.
Hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk
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Finansudvalget har bemærket sig, at der som et pkt. i, i udgiftsspecifikationen er afsat 7 mio. kr. til
dækning af udgifter i 2004 i forbindelse med ressortomlægninger, flytninger, nyt lejemål, drift mm.
Finansudvalget har på anmodning modtaget en nærmere specifikation af dette beløb.
Hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om en vurdering af de samfundsøkonomiske virkninger af
at udvide administrationsbygningen i Nuuk og samtidig frigøre sig fra lejemål i Nuuk by på
niveauet 14 mio. kr. årligt.
Det tidligere Finansudvalg fremførte i sin betænkning til behandlingen af FFL 2003 bl.a. følgende:
Finansudvalget finder at der vil være tale om en økonomisk anbefalelsesværdig investering at
etablere en ny administrationsbygning, så de mange lejemål til årligt 14,4 mio. kr. kunne opsiges,
men det må også erkendes at det ikke i de førstkommende år vil være muligt at indplacere dette
projekt i investeringsplanerne. Finansudvalget skal dog i første omgang pege på at det nu
igangsatte arbejde med at nyvurdere den administrative opbygning i kommunerne og Hjemmestyret
måske kan mindske behovet for kontorarealer, således at det forannævnte projekt kan reduceres.
Landsstyret svarede:
Landsstyret er enige i det tidligere finansudvalgs overvejelser i betænkningen i forbindelse med
behandlingen af FFL 2003 omkring det anbefalelsesværdige i at etablere en ny
administrationsbygning.
Landsstyret kan således henvise til Analyse af eksisterende og fremtidige arealbehov,
udbygningsmuligheder m.v., der er omdelt til Landstinget som en orientering under EM 2002.
Analysen blev udarbejdet på foranledning af Landstingets Formandskab i et samarbejde mellem
Landstingets Bureau og Landsstyrets administration.
I analysen foreslås tilbygninger og udbygninger af den nuværende centraladministration på 8.000
kvadratmeter, herunder indeholdende nye tidssvarende lokaler for landstinget. I analysen forventes
en årlig driftsbesparelse på 1,1 mio. kr. (stordrift ved at samle administrationen) samt besparelser
på de nuværende lejemål, når disse kan fraflyttes.
Der hersker således ikke nogen tvivl om at Hjemmestyret vil kunne spare på de årlige driftsudgifter,
både på de faktiske forbrugsudgifter, men også på lejeudgifterne, såfremt Hjemmestyret beslutter
sig for at udbygge det nuværende centraladministrationskompleks. Det forudsætter dog at
Hjemmestyret over en kort årrække indprioriterer en anlægsudgift på niveauet 150 mio. kr.
Landsstyret finder beklageligvis ikke, at der er økonomisk råderum for en sådan investering i
overskuelig fremtid.
Finansudvalget kan konstatere at der her er tale om et projekt, som formentlig vil kunne give en
forrentning, som hører til blandt de bedste hjemmestyreinvesteringer, om ikke den bedste. Hvis
dette er tilfældet vil en sådan investering alt andet lige kunne ”indtjene” et årligt overskud som atter
vil kunne bruges til at finansiere nye udgifter for Landskassen.
På denne baggrund skal Finansudvalget henstille, at Landsstyret undersøger mulighederne for at
indpasse dette projekt i investeringsplanerne.
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Hovedkonto 70.14.10 IT-området
Finansudvalget finder at nærværende aktivitet ikke er særlig synlig. Siden hjemmesidens oprettelse
har nyhederne herfra været begrænsede.
Landsstyremedlemmet har oplyst følgende:
Konto 70.14.10 IT-området dækker bl.a. udgifter til Grønlands IT råd, IT events, IT-støttepulje mv.
og synlighed på hjemmesiden er ikke et hovedformål.
Efter overflyttelse af IT området til KIIIP (1.1.03) er det besluttet at indpasse IT områdets
hjemmeside i www.nanoq.gl strukturen således at der kun skal opdateres ét sted. Dette er dog en
tidskrævende proces, ligesom opdatering sker løbende. Denne udvikling forventes at fortsætte efter
ressortomlægningen til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
Af bevillingen på 4 mio. kr. er de 3 mio. kr. afsat til IT-støttepuljen.
Status er at puljen annonceredes i august måned med ansøgningsfrist 1.9.03.
Tidligere har der været sigtet mod 2 årlige uddelingsrunder. Dette har imidlertid ikke været muligt,
af flere grunde, bl.a. at:
KIIIP først har overtaget IT området ved ressortomlægning i år,
stillingen som IT-politisk koordinator først er blevet besat pr. 1.3.03,
direktoratet har ønsket at vente på at så mange som muligt havde overstået ferien inden
ansøgningsfristens udløb 1.9.03, når annoncering mv. ikke kunne nås inden feriestart.
Herefter er proceduren for uddeling af midler i 2003:
Direktoratet udarbejder forslag til uddeling af midler på grundlag af de indkomne ansøgninger, og
IT-Rådets anbefalinger til Landsstyremedlemmet til godkendelse.
Direktoratet meddeler herefter ansøgerne Landsstyremedlemmets afgørelse. Det forventes at ske
primo november 2003.
Det kan tilføjes at afgørelsen har været forsinket af det tidligere Landsstyremedlem for KIIIP
Arkalo Abelsens sygdom og den senere ressortomlægning.
Mht. anvendelsen af IT støttepuljen i 2004, undersøges det i øjeblikket om midlerne evt. kan
anvendes på en måde som vil have en større positiv effekt på en bredere kreds, ligesom
mulighederne for at overføre evt. uforbrugte midler fra IT støttepuljen til 2004 undersøges.
Den nationale IT strategi (Grønlands IT råd,
www.nanoq.gl/TEMA.asp?page=tema&objno=34752

11.

maj

2000)

kan

findes

på

Den er løbende blevet fulgt op af IT rådets årlige IT-tjek som tidligere har beskrevet status i forhold
til strategien men senest har set mere fremad (hvilke områder er interessante /bør være i fokus nu,
og hvad kan man gøre for at fremme en ønskværdig udvikling). Det seneste IT-Tjek forventes
færdigbehandlet primo november 2003 og har følgende overskrifter:
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IT-tjek 2003
Udvikling, effektivisering og besparelser
Med fokus på
Telepolitiske forhold
IT-erhvervsudvikling
Uddannelse
Sundhed
Offentlig service
Medier
Incitamentsmodeller og skattemæssige forhold
Finansudvalget tog beskrivelsen til efterretning.
Finansudvalget skal benytte lejligheden til at opfordre Tele Greenland A/S til i højere grad at
understøtte IT udviklingen herhjemme.
Finansudvalget er opmærksom på at mange års årlige sænkninger af Teles takster naturligvis er et
godt bidrag til at øge anvendelsen af de produkter Tele stiller til rådighed. Med vores lands store
udstrækning og de mange små og i øvrigt de spredte bosættelser her i landet, har det i særlig grad
betydning at anvende den nye teknologi. Det kan være til undervisning, til opgaver på det
sundhedsmæssige område, ja til transport af lyd og billeder med alt hvad dette indebærer af
muligheder. Det har således en særlig betydning her i landet at vi får adgang til en billig anvendelse
af den teknologiske infrastruktur. Hele samfundet vil have gavn af dette! Finansudvalget skal
henstille til Landsstyret at det tager de nødvendige initiativer med henblik på at fremme
mulighederne på området.
Hovedkonto 70.14.41 Tele Greenland A/S, afdrag
Finansudvalget kan konstatere at Tele er færdig med at betale afdrag til Landskassen på sit sidste
lån i 2004. Udvalget har anmodet Landsstyret om at oplyse hvad Tele planlægger at anvende de
herved frigjorte midler til i årene fra 2005.
Landsstyrets svar er optaget som bilag G til betænkningen; svaret tages til efterretning.
Hovedkonto 73.10.10 Skibspassagertrafik og Hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning,
servicekontrakter
Finansudvalget har gjort Landsstyret opmærksom på at der manglede begrundelser for
bevillingsændringerne i budgetoverslagsårene. Landsstyret meddelte i sit svar at der var fejl i
overslagsårene, og har derfor fremsat ændringsforslag nr. 56 og 57, som fjerner
bevillingsændringerne.
Hovedkonto 73.93.02 Mittarfeqarfiit
Finansudvalget er under sine rejser i landet blevet opmærksom på at såvel de enkelte kommuner
som Mittarfeqarfiit opretholder brandberedskaber. Hvilke muligheder er der for at etablere
fællesløsninger, som umiddelbart vil give besparelser. Udvalget er klar over at der er
problematikken med frivillig arbejdskraft/fastansatte samt deltidsbeskæftigede, men omkring det
faste udstyr, må der kunne etableres fællesløsninger; eksempelvis er Qaanaaq kommunes udstyr
mange år gammelt, mens udstyret på landingsbanen er nyt.
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Landsstyremedlemmets svar samt uddybning på samrådet den 19.11.2003 er medtaget i bilag H.
Finansudvalget tog Landsstyremedlemmets besvarelse til efterretning, idet der dog blev anmodet
om oplysninger om Landstyret vil tage noget initiativ på området.
Landsstyremedlemmet oplyste i denne anledning følgende på samrådet den 19.11.2003:
Mulighederne for samarbejde omkring brandberedskabet i kommuner og i lufthavne drøftes
løbende med Mittarfeqarfiit. De tidligere oplyste forhindringer søges nedbrudt med en mere
pragmatisk og fleksibel indretning af brandberedskabet. Det kan endvidere oplyses, at
Landstingets Bolig og Infrastrukturudvalg samt Landstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Miljø
afholder orienteringsmøde i slutningen af november måned 2003, hvor bl.a. dette forhold vil blive
drøftet.
En endelig afklaring må imidlertid afvente en nærmere vurdering af sikkerhedslovgivning på
lufthavnsområdet og forsikringsforhold samt nærmere drøftelse med kommunerne.
Hovedkonto 73.93.02 Mittarfeqarfiit
Finansudvalget har anmodet om en forklaring på at bevillingen forhøjes med 1.350.000 kr. i 2005,
og hvorfor den nedsættes med 3 mio. kr. året efter?
Landsstyremedlemmet svarede på samrådet
Der er beklageligvis opgivet en forkert reference i besvarelsen af dette spørgsmål. Det skal
præciseres, at forhøjelsen af bevillingen med 1.350.000 i 2005 skulle ses i sammenhæng med den
tidligere planlagte anlæggelse af en lufthavn i Paamiut, hvor driftsomkostninger i denne forbindelse
ville begynde at komme i 2005. Anlæggelse af en lufthavn indgår ikke længere i FFL 2004.
Landsstyret vil derfor i forbindelse med udarbejdelse af FFL 2005 lade dette indgå i revurderingen
af bevillingsniveauet til Mittarfeqarfiit.
Finansudvalget skal anmode Landsstyret om til 3. behandlingen at fremsætte et ændringsforslag,
som nedsætter bevillingen med de nævnte 1.350.000 kr. i alle årene fra 2005.
Aktivitetsområde 75 Miljø
Frednings- og Miljøudvalget har meddelt Finansudvalget at man umiddelbart støtter Landsstyrets
overordnede målsætninger på miljøområdet og de miljømæssige hensigtserklæringer omkring et
bæredygtigt miljø og effektiv miljøbeskyttelse.
I forbindelse med Finanslovsforslaget for 2004 er der ikke sket større ændringer af den
finansiering, der er afsat til at fastholde disse mål og hensigtserklæringer, hvilket Udvalget som
udgangspunkt har taget til efterretning.
Udvalget har imidlertid disse konkrete bemærkninger til Finanslovsforslaget på aktivitetsområde
75:
Hovedkonto 75.86.22 og 75.86.23. Miljø, anlæg
Udvalget har taget de afsatte midler til efterretning for så vidt angår 2004, men skal samtidig
fremhæve, at udvalget agter at gå i dialog med Landsstyremedlemmet for Miljø med henblik på at
der skal udarbejdes en revideret affaldshåndteringsplan til erstatning af affaldsplanen fra 1996.
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I en kommende dialog med Landsstyremedlemmet vil det være et samstemmende krav fra Udvalgets
side, at der skal ske en langsigtet prioritering af anlægsopgaverne indenfor miljøområdet.
Udvalget nærer en generel bekymring over, at den tidligere aftale “Sektorprogram for Renovering
med miljø- og energiforbedrende effekt”, som udløber i 2003, ikke ses forsat. Udvalget finder det
afgørende, at man igen får sat fokus på eksempelvis nødvendige og påkrævede anlægsopgaver med
miljøforbedrende effekt. Det være sig udskiftning og renovering af kloak net samt udbygning af
rensningsanlæg.
Udvalget vil endvidere påse, at Hjemmestyret i tilstrækkelig grad opfylder internationale miljø- og
naturaftaler og at der sker den nødvendige finansiering i relation hertil.
Finansudvalget kan umiddelbart tilslutte sig de fremførte synspunkter.
Finansudvalget at anmodet om at modtage oplysninger om hvordan og herunder hvilke initiativer
Landsstyret påtænker at iværksætte for at overholde Kyoto-aftalens bestemmelser om begrænsning
af CO2 udslip.
Landsstyremedlemmets svar er medtaget som bilag I.
Hovedkonto 75.01.11 Grønlands Naturinstitut
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om hvilke undersøgelser Naturinstituttet har foretaget.
Landsstyremedlemmet har oplyst at de undersøgelser Naturinstituttet har foretaget i 2002 fremgår af
instituttets årsberetning, som efterfølgende blev fremsendt til Finansudvalget.
Finansudvalget har i øvrigt bemærket sig at der i 2004 er afsat 1,3 mio. kr. til tælling af storhvaler.
Tællingen var oprindelig planlagt for 2003, men har måttet udsættes.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a. således:
Naturinstituttet har i 2003 en særlig finanslovsbevilling på 1,3 mio.kr til tælling af storhvaler, og
planen var, at gennemføre en optælling ved brug af foto i stil med foregående år. En sådan
optælling indebærer analyse af et meget stort antal billeder, og resultaterne fra 2002 forelå først i
maj 2002. Metoden viste sig meget velegnet i forbindelse med optælling af narhvaler, men analysen
af sidste års billeder viste et forbavsende lavt antal storhvaler. Dette kan skyldes flere faktorer,
f.eks. billeddækning, hvalernes adfærd i overfladen eller et lavt antal hvaler.
……………..
På baggrund af resultaterne fra 2002 fandt Naturinstituttet det meget uansvarligt at gennemføre en
omkostningsfuld tælling i 2003 før end der var sikkerhed for metodens kvalitet og robusthed.
Naturinstituttet vurderede det nødvendigt at foretage en verificering af fotometoden ved at
sammenligne fotoresultater med resultater fra hvaltællinger, hvor der anvendes observatører.
Spørgsmålet var forelagt instituttets bestyrelse, der støttede ovennævnte verificering. På den
baggrund besluttede landsstyret d. 5. juni 2003, at bemyndige Naturinstituttet til at gennemføre en
sammenlignende analyse indenfor en omkostningsramme på 700.000 kr. Det skete med henvisning
til, at uden en troværdig metode ville det ikke give mening at gennemføre yderligere fototællinger,
da resultaterne kan betvivles og som sådan vil være uden værdi i den faglige dokumentation.
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Ovenstående ændring i Naturinstituttets arbejdsprogram betyd, at storhvaltællingen ikke blev
gennemført i 2003. Til gengæld blev der gennemført et en sammenlignende analyse til verificering
af fotometoden. Der vil således ved årets udgang være et mindreforbrug på 600.000 kr. på den
nævnte særbevilling til hvaltællinger. De foreløbige resultater fra den gennemførte verificering vil
foreligge i december 2003.
Finansudvalget tog svaret til efterretning og vil overlade det til Revisionsudvalget at checke
mindreforbruget på 600.000 kr. i regnskabet for 2003.
Hovedkonto 75.86.22 Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i mellemstore byer
Finansudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet om yderligere oplysninger. De modtagne
oplysninger er vedlagt som bilag J.
3.9

Aktivitetsområde 80 - 99 Anlægs- og renoveringsområdet - Landsstyremedlemmet for
Boliger, Infrastruktur og Miljø
Finansudvalget har indhentet foranstående oversigt over afløbet fra igangværende anlægs- og
renoveringsprojekter og afløbet fra projekter der planlægges påbegyndt i de kommende år fra
Landsstyremedlemmet. Finansudvalget skal henstille at Landsstyret også medtager en tilsvarende
oversigt i FFL 2005.
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Samlet oversigt over anlægs- og renoveringsprojekter i FFL 2004 og projekter optaget i anlægs- og
Afløbsoversigt for igangværende projekter samt projekter der påbegyndes i 2004 og 2005
Samlet oversigt over
Bevilling før Forslag til
anlægs- og
2004
finanslov
renoveringsprojekter i FFL
2004
2004 og projekter optaget i
anlægs- og
Afløbsudgifter for
igangværende projekter

Budgetoverslag
2005

Budgetoverslag
2006

Budgetoverslag 2007

447.501.000 315.150.000 179.600.000 65.000.000

65.000.000

Afløbsudgifter for projekter
der påbegyndes i 2004

279.000.000 101.000.000 117.900.000

107.000.000

Afløbsudgifter for projekter
der påbegyndes i 2005

207.600.000

0

0

I alt anlægs- og
renoveringsbevillinger på
projektniveau

447.501.000 594.150.000 488.200.000 182.900.000

172.000.000

Reservebeløb på anlæg og
renovering

48.081.000 72.300.000 94.800.000

69.400.000

447.501.000 642.231.000 560.500.000 277.700.000

241.400.000

I ALT

Samlet oversigt over anlægs- og renoveringsprojekter i FFL 2004 og projekter optaget i anlægs- og
reoveringsfonden før 1.1.2004 og uden bevilling efter denne dato
Finansudvalget har desværre kunnet konstatere, at der mangler en oversigt over:
anlægs- og renoveringsprojekter i finanslovsforslaget og projekter optaget i anlægs- og
renoveringsfonden før finanslovens årstal og uden bevilling i finanslovsforslaget.
Den anførte formulering er identisk med det tidligere Finansudvalgs henstilling nr. 17 fra
betænkningen vedrørende FFL 2003 til 2. behandlingen. I betænkningen blev endda henvist til bilag
J til betænkningen. Dette bilag J var den ønskede oversigt udarbejdet af Landsstyret til FFL 2003 på
foranledning af Finansudvalget.
På denne baggrund undrer det Finansudvalget at der ikke i FFL 2004 er medtaget en tilsvarende
oversigt over finanslovens anlægsprojekter samt de anlægsprojekter, der kun findes i anlægs- og
renoveringsfonden, og med en opdeling på såvel kontonummer som de enkelte kommuner.
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Finansudvalget finder det endda meget nødvendigt med information om samtlige anlægsprojekter,
dels finanslovens 665 mio. kr., men også den del af de projekter til 600-700 mio. kr., som alene er
optaget i anlægs- og renoveringsfonden, og hvor der ikke i FFL 2004 søges yderligere bevillinger.
Det er nødvendigt for at kunne behandle de kommunefordelte anlægsoversigter, at disse
informationer synliggøres, og Finansudvalget har derfor anmodet om tilsendelse af de ønskede
oversigter.
Finansudvalget har modtaget en tabeloversigt over de nævnte projekter, men der er en mangel ved
den, nemlig at det er en selvstændig oversigt, og ikke en oversigt i samme regneark, som det foran
omtalte bilag J fra Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL 2003.
Til gengæld indeholder tabellen oplysninger om hvor stor en del af bevillingerne der ultimo 2003
var brugt. Der er opdeling på kontonumre og kommuner. Finansudvalget finder det nyttigt med
oplysningerne om hvor stor en del af bevillingen der er forbrugt, idet der hermed også er overblik
over hvor store beløb der fremover skal anvendes til de enkelte projekter. Tabellen velægges som
bilag Q.
Det har desværre ikke været muligt at koble oplysningerne fra FFL 2004 sammen med denne
tabeloversigt, men dette forventes at kunne ske i efteråret 2004, når det nye sagsstyresystem
kommer i drift.
Hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at fremsætte ændringsforslag med henblik på at rette
fejl i faktuelle oplysninger; dette er nu sket med ændringsforslag nr. 107.
Finansudvalget har desuden meddelt Landsstyret følgende:
I sidste afsnit før Projektspecifikation i budgetbidraget er anført, Der foreligger ikke noget samlet
prioriteringsgrundlag for folkeskoleområdet med udgangspunkt i skolerapporten og
bygdeskolerapporten, og ……
Finansudvalget finder at denne formulering er i modstrid med Landsstyrets formulering på
hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg : Arbejderne udføres i overensstemmelse med
rapport af 5. maj 2002 fra Arbejdsgruppen vedrørende skolerenoveringer m.m.
Under henvisning til foranstående skal Finansudvalget anmode en tydeliggørelse af hvilken
prioritering der er tale om på dette område. Herunder bedes Landsstyret også forholde sig til
hvorledes Bygdeskolerapporten skal indgå i prioriteringen set i forhold til rapporten af 5. maj
2002. Finansudvalget ser i øvrigt positivt på Landsstyrets tiltag på området.
Finansudvalget ønsker ligeledes oplysninger om hvilken standard (scenarie) Landsstyret vil foreslå
som grundlag for udbygning/renovering på området. Det kan bl.a. oplyses at der i FFL 2004 i
nogle tilfælde er afsat mindre bevillinger til udbygning/renovering end det billigste scenarie i
skolerapporten.
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Finansudvalget anmoder således Landsstyret om på EM 2003 at fremlægge en samlet prioritering
af nybyggeri og renovering på folkeskoleområdet, og indplacerer alle skoler heri. I de tilfælde hvor
der allerede er foretaget de fornødne investeringer, bedes der oplyst herom.
Finansudvalget udskyder sin stillingtagen, idet man således afventer fremlæggelsen af det ønskede
prioriteringsgrundlag.
Landsstyret svarede således:
Angående folkeskolen henvises til vedlagte bilag L. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at der
pågår et arbejde omkring en endelig fastlæggelse af investeringerne inden for folkeskoleområdet,
herunder en fastlæggelse af niveauet for bygdeskoler. Dette arbejde kan resultere i en anden
fordeling end den i bilag L beskrevne. Når arbejdet er tilendebragt vil jeg orientere Landstingets
Finansudvalg herom. Landsstyret agter i øvrigt at fremsende ændringsforslag til 2. behandlingen,
hvor vedlagte bilag L er indarbejdet i bidraget til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler,
nyanlæg.
Endvidere kan det oplyses, at der fra Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø er
udarbejdet et oplæg om bygdeskolerapporten, som vil blive forelagt for Landsstyret i den nærmeste
fremtid. Oplægget beskriver niveauet for udbygning/renovering af bygdeskolerne, og der lægges op
til en stillingtagen til en prioritering af bygdeskoleområdet, herunder hvordan udbygningen skal ske
set i forhold til elevprognoser, herunder hvordan beslutningsprocessen skal være i de tilfælde, hvor
elevprognoserne viser, at skolen ligger i et grænseområde. Dette hænger sammen med, at der er en
markant forskel i anbefalingerne for størrelsen af skolerne, afhængig af, om der er flere eller færre
end 70 elever i skolen.
Endvidere har Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke udarbejdet et samlet
oplæg om by- og bygdeskoler (sektorplan). Til dette oplæg har Økonomidirektoratet og Direktoratet
for Boliger og Infrastruktur netop afgivet høringssvar, og det er mellem de 3 direktorater aftalt, at
oplægget drøftes nærmere og der foretages en redigering. Når dette oplæg har været forelagt
Landsstyret, vil det blive fremsendt til Landstinget.
Finansudvalget har trods flere rykkere endnu ikke fået tilsendt det ønskede materiale. Der
henvises i øvrigt til det anførte under hovedkonto 84.40.10 og 94.40.10.
Hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri
På samrådet med Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ønskede
Finansudvalget svar på følgende:
Efter Udvalgets opfattelse må den kendsgerning at projektet (Bygge og Anlægsskolen) ikke er
medtaget på FFL 2004 vel betyde at projektet er udsat ! Hvilke planer har Landsstyremedlemmet ?
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke svarede bl.a.
Bygge og Anlægsskolen var optaget på konto 80.00.80 som en politisk prioriteret opgave i 2003 og
der er udarbejdet projekt med tilhørende B-overslag som beskrevet i bevillingsforudsætningerne.
Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er ikke gjort bekendt med, at der på
grundlag af det foreliggende projektforslag er truffet beslutning om projektets indarbejdelse i de
kommende finanslove eller om projektet er indstillet til forkastelse. Det er kun Landsstyreområdet
bekendt truffet beslutning om at projektet ikke kan indarbejdes i finansloven for 2004.
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Indtil der er truffet beslutning om projektets gennemførelse, eventuelt med start i 2005, kan
konsekvenserne for det kollegiebyggeri der knytter sig til Bygge og Anlægsskolen ikke udledes.
Såfremt det besluttes helt at forkaste det foreliggende projektforslag om at udvide Bygge- og
Anlægsskolen vil denne beslutning få indflydelse på dispositionerne omkring denne fagskole og det
tilhørende kollegiebyggeri.
Gennemføres byggeriet ikke vil det være nødvendigt at finde alternative løsninger på et antal af de
nye uddannelser ved at henvise så mange af disse uddannelser som muligt til de danske
uddannelsesinstitutioner.
En sådan beslutning vil naturligt medføre en reduktion af behovet for elevindkvartering i Sisimiut.
Landsstyreområdet forventer, at der i forbindelse med finanslovforslag 2005 afholdes et
anlægsseminar i 2004, hvor udsatte beslutningen om indarbejdelsen af specifikke anlægs-opgaver
vil indgå, heri blandt Bygge og Anlægsskolen.
På baggrund af svaret fra Landsstyremedlemmet ønsker Finansudvalget inden 3. behandlingen at
modtage oplysninger om hvilke konsekvenser det får for Center for Arktisk Teknologi og for
samarbejdet med Danmarks Teknologiske Institut (DTU), at der ikke sker en udbygning i 2004 af
skolen på Bygge- og anlægsskolen.
På anmodning fra Finansudvalget oplyste Landsstyremedlemmet følgende om kollegiesituationen
ved Skipperskolen i Paamiut:
Skipperskolens kollegier består af 4 bygninger, B 74, 75, 603 og 657.
Den oprindelige bevilling på 6,4 mio. kr. til renovering af Skipperskolens 4 kollegieblokke blev
reduceret til 3,5 mio. kr. og omfatter nu alene B 74 og B 603. Dette projekt er nu under udførelse.
De 2 andre bygninger, B 75 og B 657, blev herefter optaget til projektering på konto 80.00.80 som
en kombineret nybygnings og renoveringssag. I projektbeskrivelsen oplyses at de totale
omkostninger forventes at blive ca. 9 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2004 og 5 mio. kr. i 2005.
Finansudvalget kan for nærværende blot konstatere at landsstyret ikke har indprioriteret projektet til
gennemførelse på FL 2004.
Hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge
KU-udvalget og Finansudvalget kan konstatere at dette område er kraftigt reduceret og 0-stillet i
budgetoverslagsårene. Landsstyremedlemmet har endda oplyst at Uummannaq kommune har
meddelt at projektet i Qaarsut er udsat p.g.a. manglende mulighed for kommunal medfinansiering.
På denne baggrund afventer Finansudvalget at Landsstyret fremsætter et ændringsforslag til 3.
behandlingen. Det fremgår i øvrigt af oplysningerne fra Landsstyret, at der er en del andre
kommuner som har fremsat ønske om etablering af en daginstitution.
Hovedkonto 84.40.10 og 94.40.10 Nybyggeri og renovering af kommunale skoler
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Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø har i sit svar til Finansudvalget på
spørgsmålene fra 21.10.2003 oplyst, at Landsstyret til 2. behandlingen af FFL 2004 vil fremsende et
ændringsforslag til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler. Det skulle fremgå heraf at Skolen i
Kangerlussuaq skulle påbegyndes i 2004 og skolen i Saqqaq i 2007.
Da dette ændringsforslag ikke er fremsendt anmodede Finansudvalget om en forklaring herpå på
samrådet.
Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse svarede således:
Begge bygdeskoler indgår naturligt i sektorplanen for området. Det kan dog allerede nu oplyses, at
de indledende arbejder med bygdeskolen i Kangerlussuaq er påbegyndt, idet denne skole indgik et
mageskifte med Lufthavnsvæsenet, og at skolen af denne grund er indplaceret i den kommende
sektorplan med start i 2004.
Sektorplan for Folkeskolen
Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse har fremført:
På bygningsområdet er det hensigten på efterårssamlingen 2003 at fremlægge en sektorplan som
sikrer, at folkeskoleområdets bygninger fremmer og understøtter det pædagogiske tankegods som er
indlejret i den nye folkeskoleforordning. De skolebyggerier som er gennemført i de seneste år er til
en vis grad planlagt under hensyn til den nye folkeskoleforordning. Skolebyggerier som påbegyndes
fra 2004 vil tage afsæt i tankerne bag den nye forordning.
Som anført under hovedkonto 80.00.80 har Finansudvalget efterlyst tilsendelse af en sektorplan for
hele skoleområdet, altså såvel by- som bygdeskoler og for nyanlæg og renovering.
Landsstyremedlemmet oplyste, at planerne snarest ville blive behandlet i Landsstyret og derefter
tilsendt Finansudvalget og Landstingets medlemmer.
Hovedkonto 84.40.14 Kultur- og Idrætsbyggeri
Finansudvalget ønsker oplysninger om status for gennemførelsen af aktivitetshusprojektet i
Upernavik.
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø har svaret således:
I finanslov 2003 er der afsat 12 mio. kr., med 6 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004.
Der foreligger et revideret projektforslag. Det samlede anlægsudgifter per juni 2003 er beregnet til
ca. 28.5 mio. kr.
Aktivitetshuset er tænkt som at blive samlingssted for: idræt, skoleidræt, dans, teater, film,
koncerter, foredrag, messer, ældreaktiviteter, legestueaktiviteter samt aktiviteter arrangeret af de
enkelte foreninger.
Kommuneqarfik Upernavik har afsat i alt 7,5 mio. kr. Det resterende beløb vil blive søgt dækket
over tilskud og lån fra Lokale- og Anlægsfonden. Kommuneqarfik Upernavik har sendt ansøgning
om forhøjelse af Hjemmestyrets tilskud til i alt 17,3 mio. kr. Ansøgningen er hos KIIIP til vurdering.
Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse har på samrådet oplyst følgende:
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Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har den 3.oktober 2003 afgivet
høringssvar til IAP. Høringssvaret afsluttes med følgende :
”Ifølge KIIIP s arkiver, og IAP s bilag, har forslaget tidligere været bragt op for Landstinget uden
at nyde fremme.
Da sagen om en forhøjelse af tilskuddet har været behandlet i landstinget, er det ikke KIIIP muligt
at træffe anden administrativ afgørelse i sagen.” Hvorvidt Upernavik kommune på denne baggrund
er ved at omarbejde projektet er ikke KIIIP bekendt.
Et flertal af Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut
skal henstille til Landsstyret at der m.h.p. 3. behandlingen af FFL 2004 fremsættes et
ændringsforslag, som betyder afsættelse af den nødvendige bevilling til at aktivitetshusprojektet kan
gennemføres.
Hovedkonto 85.50.01 Servicehuse, bygder
Der er på foranledning af Finansudvalget fremsat ændringsforslag (nr. 67) til kontoen, således at
teksten i budgetbidraget bliver rigtig.
Finansudvalget kan i øvrigt konstatere at der er tale om særdeles dyrt byggeri, hvorfor det eventuelt
kunne overvejes at fastsætte regler for hvor stort Hjemmestyrets tilskud pr. m2 bør være.
Finansudvalget har ønsket oplysninger om hvilke ansøgninger om servicehuse, der er indkommet
fra kommunerne, samt Landsstyrets bemærkninger hertil.
Landsstyremedlemmet har svaret således:
Grunden til at det er dyrt at bygge et servicehus er, at en stor del af bygningen opføres som vådrum,
med særlige krav til udførelsen, samt at Hjemmestyrets tilskud også omfatter udgifter til levering og
installation af vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere m.m., som stiller større krav til slidstyrke
end maskiner til almindeligt husholdningsbrug.
Sisimiut Kommune har ansøgt om opførelse af et servicehus i Kangerlussuaq til opførelse i 2004.
Totale anlægsudgifter kr. 3.150.000,-. Grønlands Hjemmestyres 85% tilskud vil udgøre kr.
2.677.500,-.
Ittoqqortoormiit Kommunea har ansøgt om opførelse af et fælleshus i Ittoqqortoormiit by.
Fælleshuset skal opfylde de samme funktioner, som det gælder for servicehuse i bygder.
Ansøgningen er begrundet med, at der er mange boliger i Ittoqqortoormiit, som ikke er tilsluttet
helårsvand, og derfor ikke har adgang til vaskemaskiner og bademuligheder. Ansøgningen er ikke
prissat. Ansøgningen er fremkommet med anbefaling fra Ittoqqortoormiit Komiteen. Ansøgningen
falder ikke ind under de normale rammer for servicehuse.
Kommuneqarfik Upernavik ønsker at Hjemmestyrets 85% tilskud på 1,5 mio. kr. til servicehus i
Aappilattoq forhøjes med 2 mio. kr., således Hjemmestyrets tilskud bliver på i alt 3,5 mio. kr.
Nanortalik Kommune har ansøgt om udvidelse af eksisterende servicehuse.
I år 2004 udvidelse af servicehuset i Aappilattoq, Hjemmestyrets 85% tilskud kr. 600.000,-.
I år 2005 udvidelse af servicehuset i Narsarmiit, Hjemmestyrets 85% tilskud kr. 600.000,-.
I år 2006 udvidelse af servicehuset i Alluitsup Paa, Hjemmestyrets 85% tilskud kr. 800.000,-.
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Landsstyrets politik er, at der ikke gives tilskud til udvidelser og lign. af eksisterende servicehuse,
før alle bygder har et servicehus.
Finansudvalget ønsker inden 3. behandlingen at modtage oplysninger om hvorfor Kangaatsiaq
kommune ikke er nævnt i det foranstående.
Det er med beklagelse at Finansudvalget må konstatere at det ikke mere synes muligt at afsætte
midler på denne konto.
Formålskonto 87.72 Boligbyggeri
Landsstyret har oplyst følgende:
Angående en 10-årig investering i udbygning af boligmassen så bygger denne på en vurdering af,
hvor stort behovet for boligbyggeri er. Midlerne er afsat til forskellige kategorier af boligbyggeri,
eksempelvis støttet kommunalt udlejningsbyggeri, andelsboliger, 10/40/50 byggeri m.fl. Der er
således ikke på samme måde som for folkeskoleområdet udarbejdet en geografisk opdelt
investeringsplan. Dette hænger sammen med, at en stor del af bevillingerne til boligområdet
vedrører tilskud, hvor den geografiske udmøntning vil afhænge af, hvem der søger. Dette gælder
eksempelvis andelsboliger og 10/40/50 byggeri.
Hovedkonto 87.72.14 Forsøgsbyggeri
Finansudvalget har anmodet om at modtage oplysninger om anvendelsen af bevillingen i 2003 og
om planerne for 2004. Landsstyret har ikke afsat midler i BO-årene; hvad er baggrunden herfor?
Svaret fra Landsstyremedlemmet fremgår af bilag K.
Hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri
Finansudvalgets spørgsmål til Landsstyremedlemmet:
Det fremgår af budgetbidraget at der før 2004 er givet bevillinger på i alt 61.969.000 kr.
Finansudvalget ønsker oplysninger hvor stor en del af disse bevillinger, der pr. 31.12.2003
forventes at henligge i anlægs- og renoveringsfonden.
Landsstyremedlemmet svarede således:
Ved en gennemgang af tilsagnskrivelserne til andelsboligforeningerne og anlægs- og
renoveringsfonden kan det konstateres, at lige pt er udbetalt 11,6 mio. kr. i 2003. Der er
forventninger til at der vil blive udbetalt yderligere 0,5 til 1 mio. kr. i resten af 2003. Hovedparten
af tilsagnene (75%) forventes af udbetales i 2005.
Forsinkelserne kan hovedsageligt tilskrives at andelsboligbyggerierne udbyder projekterne op til
flere gange på grund af de høje byggepriser i Nuuk.
Finansudvalget skal udbede sig Landsstyrets vurdering af det forhold at der før 2004 er givet
bevillinger på knap 62 mio. kr., men at hovedparten af tilsagnene (75%) først forventes udbetalt i
2005. Umiddelbart ser det ud til at der bevidst budgetteres med opsamling af midler i anlægs- og
renoveringsfonden. Finansudvalget skal henstille at Landsstyret finder frem til en bevillingsmæssig
konstruktion, som betyder at anlægsmidler ikke kommer til at ligge inaktive i fonden i længere tid.
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Hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om hvornår Landsstyret forventer at udmønte midlerne
i 2004 på konkrete projekter.
Finansudvalget skal generelt påpege det hensigtsmæssige i at der så vidt muligt sker udmøntning af
anlægsbevillinger så de kan medtages i den vedtagne finanslov på projektniveau, og således at de
også fremgår af de kommunefordelte investeringsoversigter.
Et andet hensyn er at en udmøntning også er nødvendig for at anlægsprojektet kan søges
gennemført allerede fra starten af det nye finansår.
Landsstyremedlemmet svarede således:
Kommunerne er primo juli 2003 kontaktet og opfordret til at indsende materiale, dvs.
byggeprogram, der lever op til lovgivningens krav herom. Kommunerne har fået frist til at indsende
materialet til den 31. oktober.
Landstinget har vedtaget at bevillingen er en pulje og ikke en række små bevillinger på
enkeltprojekter. Den nye bevillingsform giver en tidsbesparelse (fra ansøgning til optagelse på
finansloven) for kommunerne på ca. 1½ år i forhold til den tidligere ansøgningsprocedure.
Ved vedtagelse af landstingsforordning nr. 4 af 15. april 2003 ændredes støtten til kommunalt
boligbyggeri fra at være 60% af en anlægsudgift, der ofte var oplyst på C-overslags niveau, til at
være et fast beløb pr. kvadratmeter. Herved undgås alt for hyppige rokeringer og ekstrabevillinger i
forbindelse med fremlæggelse af B- og A-overslag, der samlet har gjort, at der ikke var det
fornødne overblik på området.
Det har endvidere vist sig, at alt for mange af de kommunale boligønsker ikke har kunne stå mål
med kommunernes økonomiske kompetence. Herved har betydelige anlægsmidler ligget og ventet i
Anlægs- og Renoveringsfonden på, at kommunerne havde den økonomiske styrke til at igangsætte
byggeriet.
Finansudvalget skal fortsat henstille at ansøgningsfristerne fastsættes så betids, at det bliver muligt
ved ændringsforslag til finanslovsforslaget at få indarbejdet fordelingen på kommuner i finansloven,
således at anlægsprojekterne kommer til at stå på de kommunefordelte investeringsoversigter.
Umiddelbart må det også være hensigtsmæssigt med en fordeling af midlerne på kommuner f.eks.
midt i oktober måned således at der straks fra det følgende års begyndelse, altså finansårets
begyndelse, kan komme afløb fra bevillingen.
Hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter
Finansudvalget har anmodet om oplysninger hvornår Landsstyret forventer at udmønte midlerne i
2004 på konkrete projekter.
Finansudvalget skal generelt påpege det hensigtsmæssige i at der så vidt muligt sker udmøntning af
anlægsbevillinger så de kan medtages i den vedtagne finanslov på projektniveau, og således at de
også fremgår af de kommunefordelte investeringsoversigter.
Et andet hensyn er at en udmøntning også er nødvendig for at anlægsprojektet kan søges
gennemført allerede fra starten af det nye finansår.
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Landsstyremedlemmet svarede således:
Midler til selvbyggerhuse og kommunale byggesæt har altid være på puljeniveau. A/S
Boligselskabet INI har administreret puljen. Såfremt de enkelte ansøgere/projekter skal kunne
medtages i den vedtagne finanslov på projektniveau, betyder det en forsinkelse på minimum 1½ år
og dermed at ansøgningsproceduren bliver væsentligt forsinket. Dette er ikke i tråd med
Landsstyrets ønsker om regelforenkling og smidiggørelse af administrationen.
Landsstyret finder det i øvrigt ikke hensigtsmæssigt, at midler til private bygherrer (selvbyggere)
optages på projektniveau. Såfremt hver enkelt bygherre skal opføres som projekt i finansloven, vil
det betyde at den enkelte selvbygger skal kunne dokumentere og eventuelt indbetale sit indskud på
5% op til 1½ år før byggeriet kan gå i gang.
Landsstyret kan i øvrigt orientere om, at Landsstyret har rettet henvendelse til KANUKOKA med
henblik på at få ændret tildelingskompetencen af selvbyggerhuse. Landsstyret finder, at det er de
enkelte kommuner, der er bedst i stand til at udpege de ressourcestærke personer, der vil være i
stand til at løfte den store opgave, det er at bygge et selvbyggerhus. Det bør således også være
kommunerne, der tildeler selvbyggerhusene. Landsstyret afventer KANUKOKAs svar, inden der
træffes beslutning om den fremtidige administration af selvbyggerordningen.
Finansudvalget skal hermed give sin fulde tilslutning til Landsstyrets initiativ på dette område.
Finansudvalgets medlemmer har alt for ofte ved selvsyn, under orienteringsrejser her i landet,
kunnet konstatere at mange selvbyggerhuse ikke var blevet færdiggjort.
Hovedkonto 87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur
Idet der henvises til ændringsforslag nr. 106 skal Finansudvalget anmode om oplysninger om hvilke
overvejelser og planer Landsstyret har for andre landingsbaner end i Ilulissat og Nuuk.
Oplysningerne imødeses inden 3. behandlingen af FFL 2004.
Hovedkonto 87.73.22 Mittarfeqarfiit, landingspladser (samt den tilsvarende konto på
renoveringsområdet 97.73.22)
Det har atter været nødvendigt for Finansudvalget at påpege at der under 3. pind under
målsætningerne i budgetbidraget bør stå Midtregionen, med Kangerlussuaq som hovedlufthavn.
Det med fed skrift anførte er en tilføjelse.
Finansudvalget gjorde også i forbindelse med behandlingen af FFL 2003 opmærksom på denne fejl.
Landsstyret har nu, i 2 omgange, fremsendt ændringsforslag til de 2 hovedkonti, således at fejlen
søges rettet.
Hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån
Finansudvalget har anmodet om oplysninger om Qorlortorsuaq-vandkraftprojektet. Hvorledes er
status og hvordan er situationen m.h.t. sikkerheden for at der fremover er tilstrækkelige mængder
vand til at producere kraft?
Ifølge forlydender ser det ud til at ismasserne i området er smeltet meget i de senere år. Hertil
kommer episoden i sommer med et større afbræk af en skosse. Kan der være fare for at vandet i
søen på et tidspunkt danner et andet afløb, som konsekvens af isafsmeltningen?
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På et samråd den 25. november med Landsstyremedlemmet for Erhverv fik Finansudvalget en
redegørelse for projektets stade. Der henvises i øvrigt til bilag P for så vidt angår svarene på de
forannævnte spørgsmål.
Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi
Finansudvalget har påpeget at tekstanmærkningen er irrelevant, da der ikke i 2004 er optaget
bevillinger til dette aktivitetsområde.
Landsstyremedlemmet svarede:
Landsstyret vil til 2. behandlingen fremsætte ændringsforslag, som udtager tekstanmærkningen af
finansloven.
Finansudvalget har modtaget ændringsforslaget (nr. 110).
Hovedkonto 94.40.10 Kommunale skoler, renovering
Finansudvalget skal henvise til det tidligere anførte under hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler.
Finansudvalget finder i øvrigt at de afsatte beløb på nærværende hovedkonto bør søges forhøjet,
idet renoveringsbehovet på dette område, som bekendt er meget stort.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a.
Der er afsat 14,4 mio. kr. i 2004. i overslagsårene 2005-2007 er der afsat 37,2 mio. kr.
Folkeskoleområdet er det eneste område udover bolig – og energiområdet der er afsat bevillinger
til.
På projekt 996.94.032 er der i 2004 afsat 3,0 mio. kr. Bevillingen planlægges brugt til følgende
projekter der er kombinerede ombygnings- og renoveringsprojekter : Ilulissat skole,
Kangersuatsiaq bygdeskole ved Upernavik, Tasiusaq – Nutaarmiut bygdeskole ved Upernavik,
Kangerlussuaq bygdeskole ved Sisimiut og Kapisillit bygdeskole ved Nuuk.
Finansudvalget kan desværre blot konstatere at der endnu ikke er modtaget ændringsforslag til
nærværende hovedkonto.
Hovedkonto 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering
Finansudvalget kan konstatere, at der i 2002 har været et forbrug på 14,2 mio. kr., at der i 2003 er
en bevilling på 10,2 mio. kr. samt at der i 2004 er en bevilling på 7,5 mio. kr.
På denne baggrund virker det ikke troværdigt at der i BO-årene 2005 – 2007 overhovedet ikke er
noget behov for bevillinger på dette område.
Landsstyret bedes forklare hvorfor der ikke forventes at være noget behov i årene 2005, 2006 og
2007.
Landsstyremedlemmet svarede således:
Som bekendt er anlægsrammen i 2004 og fremover reduceret med omkring 100 mio. kr. i forhold til
niveauet i 2003. Det har derfor været nødvendigt for Landsstyret at foretage en meget stram
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 64 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

prioritering. I denne prioritering har Landsstyret tilgodeset forsyning, folkeskoler og boliger. Dette
har bevirket, at der ikke er afsat midler i BO-årene til nærværende konto.
Landsstyret vil nøje vurdere situationen i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for
2005.
Finansudvalget kan oplyse at der efterfølgende ved et ændringsforslag nr. 83 er søgt en bevilling på
denne hovedkonto på 3,9 mio. kr. i 2005.
Hovedkonto 97.72.13 Særlig renovering
Finansudvalget har den 21.10.2003 skrevet følgende til Landsstyremedlemmet:
På side 690 i den danske udgave af FFL 2004 er i 4. afsnit anført: Renoveringen udføres efter det
nye renoveringskoncept. Det må forventes at bygningerne i løbet af en årrække på flere
bygningsdele skal gennemgå yderligere renovering.
Finansudvalget ønsker nærmere oplysninger om det hensigtsmæssige i at der inden for få år skal
foretages flere renoveringer af samme bygningskompleks.
Hvordan er omkostningerne ved flere gange at etablere byggepladser, og hvilke konsekvenser er
der for brugerne af at nødvendige renoveringsopgaver udstrækkes over længere samlet tid.
Landsstyremedlemmet svarede således:
I forbindelse med den indgåede aftale mellem den danske stat og Grønlands landstyre om den
ekstraordinære indsats på renoveringsområdet, blev der opstillet et cirkulære med det formål, at
opstille retningslinier for prioritering og anvendelse af renoveringsmidler, således at disse blev i
overensstemmelse med forudsætningerne bag erklæringen mellem Regeringen og Grønlands
landstyre.
Aftalen mellem den danske stat og Grønlands Hjemmestyre udløber i 2003.
Renoveringerne er bundet op på Renoveringscirkulæret, nævnt i FFL 2004 som efter det nye
renoveringskoncept.
Renoveringscirkulæret fastlægger i korte træk følgende
1. Bygninger og anlæg skal løbende og rettidigt vedligeholdes
2. Ved renovering prioriteres i første omgang hovedistandsættelse af bygninger der kan
genoprettes uden omfattende udskiftninger, partiel renovering af bærende konstruktioner,
partiel renovering af ydervægge og tagdækninger, partiel renovering af gulve og vægge i
vådrum samt udskiftninger af tærede rørinstallationer.
3. Total facaderenovering, totalrenovering og Renovering hvor der samtidig udføres
moderniseringer og ombygninger har anden, tredje og fjerde prioritet
Ad 1.)
A/S Boligselskabet INI har iværksat planlægning af vedligehold i boligafdelingerne, således
bygningerne kan vedligeholdes løbende og rettidigt. Dog skal der her gøres opmærksom på at nogle
boligafdelinger har behov for anden kapitalanskaffelse i forbindelse med gennemførelse af de
planlagte arbejder, hvilket hovedsageligt skyldes, at der siden opførelsen, ikke er vedligeholdt på en
nødvendig og tilstrækkelig måde.
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Ad 2 og 3)
J. f. renoveringscirkulæret skal de partielle indgreb som beskrevet under punkt 2 opprioriteres før
der sker en egentlig hovedrenovering som beskrevet under pkt. 3. Dette betyder, at det vil være
nødvendigt at renovere de enkelte bygninger over flere omgange.
På kort sigt vil en renovering af mindre omfang efter renoveringscirkulæret måske blive billigere,
men på langt sigt vil det blive dyrere bl.a. af den årsag som finansudvalget forespørger, at der over
flere omgange skal etableres byggeplads. Udover flere omkostninger til etablering af byggeplads vil
der også ske en forøgelse af omkostningerne til renoveringsarbejderne i og med, at det er svært for
entreprenørerne at udføre effektive arbejdsgange på de afgrænsede og partielle
renoveringsindgreb.
Konsekvenserne af renovering efter renoveringscirkulæret vil for lejerne være minimal indflydelse
på renoveringen, idet der kun bliver gennemført arbejder der kan henføres til bygningens forsatte
funktion og ingen særlig hensyntagen til beboernes behov. Dette kan på sigt også være fordyrende.
Samtidig vil beboerne skulle fraflytte boligen over flere omgange, alternativ blive generet af
håndværkere flere gange.
Direktoratet for Infrastruktur og Boliger og A/S Boligselskabet INI arbejder på en løsning hvor der
bliver gennemført en renovering af klimaskærm for derefter at renovere de enkelte boliger i
forbindelse med lejerskifte. Dette vil kunne lette beboernes gener ved renoveringer, og lette
boligafdelingernes økonomiske byrde. Dette ændrer dog ikke ved, at renoveringer gennemført efter
renoveringscirkulæret ikke er hensigtsmæssige.
Konklusion
x Samlet set, er det ikke hensigtsmæssigt ud fra et totaløkonomisk synspunkt over få år, at
gennemføre flere renoveringer på samme bygningskompleks efter renoveringscirkulæret
x Omkostninger ved etablering af byggeplads over flere gange, vil være fordyrende for
renoveringen
x Konsekvenserne for brugerne er, at de får dårligere boligforhold og vil blive generet af
renoveringsarbejder over flere gange
Finansudvalget havde behov for en yderligere uddybning af konklusionen på svaret og skrev derfor
således m.h.p. samrådet den 19.11.2003 med Landsstyremedlemmet:
Landsstyremedlemmet havde en længere besvarelse som tages til efterretning. Til sidst i svaret
siger
Landsstyremedlemmet: Dette ændrer dog ikke ved, at renoveringer gennemført efter
renoveringscirkulæret ikke er hensigtsmæssige.
Det anførte svar må vel betyde at Landsstyremedlemmet tager initiativ til at ophæve det cirkulære
som omtales i svaret; er dette korrekt opfattet?
Landsstyremedlemmet svarede således:
I den tidligere besvarelse har der været fokuseret mest på renovering af boliger, men de samme
forhold gør sig også gældende for renovering af institutioner og skoler. Der er ofte et ønske, når en
bygning skal renoveres, at der samtidig finder en vis form for modernisering sted. Det kan
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eksempelvis være bedre indretning af rummene eller medtagelse af mere moderne installationer.
Sådanne former for modernisering kan ikke medtages under det gældende renoveringscirkulære, og
derfor vil det ofte være nødvendigt inden for en overskuelig tid at gennemføre yderligere tiltag.
Det overvejes derfor at ændre cirkulæret således at det (på boligområdet) bliver muligt at foretage
moderniseringer/forbedringer. Det skal bemærkes, at cirkulæret er udarbejdet med henblik på
fastlæggelse af renoveringsindsatsen i henhold til aftalen med den danske stat, og for at opfylde
aftalen må cirkulæret nødvendigvis være i kraft til udgangen af 2003, hvor aftalen med den danske
stat ophører. Jeg vil frem til årsskiftet drøfte sagen nærmere med embedsværket, og jeg forventer,
at der i begyndelsen af 2004 kan foreligge et revideret cirkulære.
Hovedkonto 97.72.13 Særlig renovering
Finansudvalget havde yderligere spørgsmål til den særlige renovering af boligområdet:
Herudover anmoder Udvalget om en oversigt over prioriteringerne de næste 5 – 10 år inden for
dette kontoområde.
Landsstyremedlemmet svarede bl.a. således:
I øvrigt har A/S Boligselskabet INI som boligadministrator udarbejdet Renoveringsplan 2000, hvor
alle offentligt ejede udlejningsboliger i Grønland er tilstandsregistrerede. Samtidigt er der
foretaget en vurdering af renoveringstrangen, og der er opstillet en prioriteringsliste, hvor alle
boliger indgår. Anbefalingerne i Renoveringsplan 2000 indgår i Landsstyrets oplæg til
finanslovsforslagene for hovedkonto 97.72.13 Særlig renovering.
Renoveringsplanen er inddelt i bygningstyper, herunder Renoveringsplan 6, der indeholder
forskellige prioriteringsmodeller for flerfamiliehusene.
Den model, der ligger til grund for prioriteringerne, lægger vægt på bevaring af funktionaliteten,
det vil sige, hvor den rå renoveringstrang er afvejet med behovet for funktionelle forbedringer.
Med udgangspunkt i Renoveringsplan 2000’s prioriteringsliste er der udarbejdet investeringsplaner
for flerfamiliehusene i alle byer samt en overordnet investeringsplan for hele Grønland.
Investeringsplanen tager udgangspunkt i en renoveringstakt, som betyder at alle hjemmestyreejede
boliger er renoverede i 2017 – dog først i 2021 for Nuuks vedkommende. Desuden er der taget
hensyn til rationaliteten i renoveringsprocessen i bykvarterer med ensartede boligblokke, ved at
bevillingerne i en årrække er koncentreret netop her. Dette medfører et investeringsbehov på 121
mio. kr. i 2002-priser frem til år 2017, hvorefter det aftrappes.
Siden udarbejdelse af Renoveringsplan 2000 har det vist sig, at det ikke har været muligt at afsætte
de nødvendige midler på finansloven til denne store opgave. Det betyder, at renoveringsperioden
forlænges.
Der er forsøgt forskellige tiltag for at reducere renoveringsopgaven. Det ses bl.a. af
Renoveringscirkulæret, som medfører at kun de allermest nedbrudte og kritiske bygningsdele
udskiftes. INI har på baggrund af Renoveringscirkulæret udarbejdet en revideret trangsliste, som
bruges som korrektion / supplement for de oprindelige investeringsplaner.
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Der er dog ikke udarbejdet en ny investeringsplan for hele landet efter ikrafttrædelsen af
Renoveringscirkulært.
Landsstyret vil evaluere renoveringer foretaget efter Renoveringscirkulæret. På den baggrund skal
der tages stilling til hvorvidt koncept med fokus på funktion skal videreføres, eller om fokus på
renoveringer på boligområdet ikke også i højere grad bør lægges på lejernes behov, således at
beboerne efter endt renovering også oplever en reel funktionalitetsforbedring i boligen (eks mere
tidssvarende indretning, herunder forbedringer i køkkenelementer og vådrum).
Landsstyret er således indstillet på i samarbejde med INI, at udviklet et nyt renoveringskoncept, der
er mere helhedsorienteret og som tager hensyn til den enkelte by / kommune, kvarter, bomiljø samt
befolkningsudvikling, frem for en ensidig fokusering på bevaring af funktionaliteten, der ligger til
grund for det nuværende renoveringskoncept på boligerne.
Finansudvalget finder det godt at Landsstyret hermed synliggør problematikken med renovering af
vores boligmasse. De fremlagte oplysninger viser at der ideelt set bør afsættes noget mere end 100
mio. kr. årligt på nærværende hovedkonto.
Anlægs- og renoveringsområdet i budgetoverslagsårene
Finansudvalget kan konstatere at Landsstyrets budgetlægning i budgetoverslagårene er mere
omfattende og dækkede end den var i FL 2003. I sidstnævnte finanslov var der en del konti hvorpå
der ikke var afsat midler i overslagsårene. Når man erkender de senere års mønster på
anlægsområdet måtte det derfor forventes at der ved FFL 2004 skulle gøres en særlig indsats for at
sikre tilstrækkelige midler til alle de konti, hvor der erfaringsmæssigt var behov for investeringer.
Det er tidligere i afsnit 2 i betænkningen anført:
Vi har fortsat store udækkede behov på skoleområdet, boligområdet og forsyningsområdet. Det er
vigtigt med denne prioritering, men vi må ikke glemme alt andet. Det kan ses af de af Landsstyret
foreslåede investeringsplaner for de næste 4 år, at der er områder, der overhovedet ikke er
tilgodeset. Er det realistisk at der ikke er afsat midler til renovering af sygehuse efter 2004, ingen
midler til nye servicehuse efter 2004, ikke noget kultur- og idrætsbyggeri efter 2004, ingen
daginstitutioner for børn og unge efter 2004 osv.
Der er fortsat en del konti, hvor der som foran anført ikke er afsat midler. Finansudvalget er godt
opmærksom på at det formentlig skyldes, at der ikke har været nok anlægsmidler til fordelingen.
Det at der ikke er afsat midler kan enten skyldes at der ikke har været tilstrækkelige midler, eller at
Landsstyret bevidst har ønsket ikke at prioritere visse anlægsaktiviteter.
Finansudvalget skal henstille at Landsstyret ved FFL 2005 nævner den reelle begrundelse herfor i
budgetbidragene.
4.
Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger
Efter Landstingets 1. behandling af finanslovsforslaget den 7. november har Landsstyret den 14.
november fremsendt 96 ændringsforslag til forslaget til finanslov for 2004. Den 21. november har
Landsstyret fremsendt yderligere 12 ændringsforslag, hvorefter der i alt er 108 ændringsforslag,
heraf 96 forslag til ændring af bevillinger og 12 forlag til ændring af tekstanmærkninger. Det
bemærkes at ændringsforslagsnumrene 61 og 76 ikke eksisterer.
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De første 9 ændringsforslag er tekniske rettelser. Ændringsforslag nr. 10 – 58 indeholder nye
udgiftsskøn, og ændringsforslag nr. 59 – 88 er nye anlægs- og renoveringsinitiativer. De sidste
ændringsforslag til bevillinger kom den 21. november og har nr. 99 – 108.
Hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakt på råstofområdet
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 1)
Hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 2)
Hovedkonto 30.13.06 Tilskud til beskyttede boenheder og kørselsordninger
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 3)
Hovedkonto 30.14.15 Tilskud til selvejende institutioner
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 4)
Hovedkonto 30.14.16 Forsøgsprojekter med sociale formål
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 5)
Hovedkonto 40.01.14 Edb i uddannelsessystemet
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen. De foreslåede ændringer
i budgetbidraget, som indebærer en omprioritering af den samlede bevilling, fremgår af det vedlagte
budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 6)
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Hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 7)
Hovedkonto 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri og Fangst, administration
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen; de foreslåede ændringer i
budgetbidraget fremgår af det vedlagte budgetbidrag.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 8)
Hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen, således at en forskel
mellem den grønlandske og den danske tekst bliver korrigeret.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 9)
Hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 600.000 kr. årligt. Beløbet foreslås i stedet
bevilget på hovedkonto 10.01.09 Det Sociale Ankenævn.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 10)
Hovedkonto 10.01.04 Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 495.000 kr. i 2004. Beløbet foreslås i stedet
bevilget på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven. Baggrunden for forslaget er at der i indeværende år
2003 er søgt og godkendt en bevilling på 495.000 kr. til samme formål.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 11)
Hovedkonto 10.01.09 Det Sociale Ankenævn
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.000.000 kr. årligt. De 600.000 kr. overføres jfr.
ændringsforslag nr. 1 fra hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat og de sidste 400.000 kr.
overføres, jfr. ændringsforslag nr. 15 fra hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 12)
Hovedkonto 20.01.01 Økonomidirektoratet, administration
Landsstyret foreslår, at 1 mio. kr. årligt af bevillingen til Økonomidirektoratet reserveres til
finansiering af et økonomisk råd. Disponering af det reserverede beløb forudsætter en efterfølgende
konkret godkendelse af en tillægsbevillingsansøgning. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 70 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 13)
Hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 7.800.000 kr. i 2004. Landsstyret foreslår
videre at bevillingen forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2005 samt nedsættes i 2006 og 2007 med
henholdsvis 3,2 mio. kr. og 7,0 mio. kr.
Baggrunden for forslaget er at der er ændret i bevillingsforudsætningerne, jfr. budgetbidraget til
ændringsforslaget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 14)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 495.000 kr. i 2004, som en konsekvens af en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 10.01.04 Grønlands Hjemmestyres 25 års
jubilæum, jfr. ændringsforslag nr. 11.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 15)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 3.750.000 kr. i 2004 og 2,0 mio. kr. i 2005 samt
nedsættes i 2006 og 2007 med henholdsvis 3,4 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Bevillingsændringerne er et
led i finansiering og fastholdelse af overskudsmålet i FFL 2004.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 16)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 3,7 mio. kr. i både 2005 og 2006, som
konsekvens af ændringsforslaget (nr. 45) til hovedkonto 50.01.03 Fiskeri og Fangst.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 17)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 400.000 kr. i alle årene 2004 – 2007 med henblik
på at finansiere en del af en bevilling på 1.000.000 kr. under hovedkonto 10.01.09 Det Sociale
Ankenævn, jfr. ændringsforslag nr. 12.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 18)
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Hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 6.924.000 kr. i 2004 og med 7,0 mio. kr. i hvert af
årene 2005, 2006 og 2007, som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet.
Der søges tilsvarende forhøjelser af bevillinger under aktivitetsområde 32 Sundhedsvæsenet.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 19)
Hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 33 mio. kr. i alle årene 2004 – 2007, som følge af
Landstingets vedtagelse den 7.11.2003 af 3 afgiftslove; der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Der søges tilsvarende forhøjelse af bevillinger ved ændringsforslag nr. 22, 23 og 24.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 20)
Hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen nedsættes med 3 mio. kr. i alle årene 2004 – 2007.
Der er ved ændringsforslag nr. 14 til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter søgt en tilsvarende forhøjelse
af bevillingen, således som det fremgår af budgetbidraget til sidstnævnte hovedkonto.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 21)
Hovedkonto 24.11.10 Indførselsafgift
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 25 mio. kr. i alle årene 2004 – 2007, som
følge af Landstingets vedtagelse den 7.11.2003 af ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
Der er ved ændringsforslag nr. 20 søgt en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.60 Budgetregulering.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 22)
Hovedkonto 24.11.11 Motorafgift
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 7 mio. kr. i alle årene 2004 – 2007, som
følge af Landstingets vedtagelse den 7.11.2003 af ændring af landstingslov om afgift på
motorkøretøjer.
Der er ved ændringsforslag nr. 20 søgt en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.60 Budgetregulering.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 23)
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Hovedkonto 24.11.17 Automatspilsafgift
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 1 mio. kr. i alle årene 2004 – 2007, som
følge af Landstingets vedtagelse den 7.11.2003 af ændring af landstingslov om afgift på
automatspil.
Der er ved ændringsforslag nr. 20 søgt en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.60 Budgetregulering.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 24)
Hovedkonto 27.01.04 Information og formidling om internationale programsamarbejder
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 812.000 kr. i alle årene 2004 – 2007, som følge af
rokering af 312.000 kr. årligt til hovedkonto 40.01.07 Information og formidling om internationale
programsamarbejder og 500.000 kr. årligt til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte landbaserede
erhverv og turisme, henholdsvis ændringsforslag nr. 41 og 48.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 25)
Hovedkonto 30.13.08 Handicapforsorg i Grønland
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 1.068.000 kr. i 2004 og med 1,1 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007, som følge af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 30.13.09
Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetence til kommuner på handicapområdet, jfr.
ændringsforslag nr. 27.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 26)
Hovedkonto 30.13.09 Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetence til kommuner
på handicapområdet
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.068.000 kr. i 2004 og med 1,1 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007, som følge af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 30.13.08
Handicapforsorg i Grønland, jfr. ændringsforslag nr. 26.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 27)
Hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 35.000 kr. som følge af indgåelse af ny
overenskomst for Sundhedskartellet.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter, jfr. ændringsforslag nr. 19.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 28)

___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 73 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

Hovedkonto 32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 700.000 kr. i alle årene 2004 - 2007 som følge af
rokering til to andre konti inden for aktivitetsområde 32, jfr. budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 29)
Hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 2.000.000 kr. i alle årene 2004 – 2007 som følge
af hjemtagelse af behandlinger fra Danmark og en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på
hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital, jfr. ændringsforslag nr. 32.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 30)
Hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 3.400.000 kr. i alle årene 2004 – 2007 som følge
som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter, jfr. ændringsforslag nr. 19.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 31)
Hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 2.000.000 kr. i alle årene 2004 – 2007 som følge af
hjemtagelse af behandlinger fra Danmark, og en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk, jfr. ændringsforslag nr. 30
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 32)
Hovedkonto 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 270.000 kr. i 2004 og med 0,3 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007 som følge som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter, jfr. ændringsforslag nr. 19.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 33)
Hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 500.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
nedsættes bevillingerne på hovedkonto 32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål,
og hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening og 32.12.02 Fællesudgifter, tandplejen med i
alt 500.000 kr., jfr. ændringsforslag nr. 29, 36 og 39.
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Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 34)
Hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 53.000 kr. i 2004 og med 0,1 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007 som følge som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter, jfr. ændringsforslag nr. 19.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 35)
Hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 3.780.000 kr. i 2004 og med 3,8 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007. Samtidig forhøjes bevillingerne på hovedkonto 32.10.02 Fællesudgifter,
landsdækkende sundhedsformål, hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen og hovedkonto 32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening, jfr. ændringsforslag nr. 29, 34 og 37.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 36)
Hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 4.000.000 kr. i alle årene 2004 - 2007.
Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget på hovedkonto 32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening, jfr. ændringsforslag nr. 36.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 37)
Hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 3.166.000 kr. i 2004 og med 3,2 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007 som følge som følge af indgåelse af ny overenskomst for Sundhedskartellet.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter, jfr. ændringsforslag nr. 19.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 38)
Hovedkonto 32.12.02 Fællesudgifter, tandpleje
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 200.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
forhøjes bevillingerne på hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen og hovedkonto 32.12.03
Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, jfr. ændringsforslag nr. 34 og 40.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 39)
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Hovedkonto 32.12.03 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 180.000 kr. i 2004 og med 0,2 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007. Samtidig nedsættes bevillingen på hovedkonto 32.12.02 Fællesudgifter,
tandpleje, jfr. ændringsforslag nr. 39.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 40)
Hovedkonto 40.01.07 Information og formidling om internationale programsamarbejder
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 312.000 kr. i 2004 og med 0,3 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007. Samtidig nedsættes bevillingen på hovedkonto 27.01.04 Information og
formidling om internationale programsamarbejder, jfr. ændringsforslag nr. 25.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 41)
Hovedkonto 40.01.16 Copy DanDan aftale
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 60.000 kr. i 2004 og med 0,1 mio. kr. i årene 2005,
2006 og 2007. Samtidig nedsættes bevillingen på hovedkonto 40.11.13 Bygge- og anlægsskolen,
jfr. ændringsforslag nr. 43.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 42)
Hovedkonto 40.11.13 Bygge- og anlægsskolen
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 180.000 kr. i 2004 og med 0,2 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007, som følge af mindre udgifter til eksterne lejemål. Samtidig forhøjes
bevillingen på hovedkonto 40.01.16 CopyDan aftale og hovedkonto 40.13.01 USF, administration,
jfr. ændringsforslag nr. 42 og nr. 44.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 43)
Hovedkonto 40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen, administration
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 120.000 kr. i 2004 og med 0,1 mio. kr. i årene
2005, 2006 og 2007. Samtidig nedsættes bevillingen på hovedkonto 40.11.13 Bygge- og
anlægsskolen, jfr. ændringsforslag nr. 43.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 44)
Hovedkonto 50.01.03 Fiskeri og Fangst
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 3,7 mio. kr. i både 2005 og 2006, idet der på
baggrund af midtvejsforhandlingen med EU er afsat midler til forsøgsfiskeri efter arter, som kan
danne basis for kommercielt fiskeri. Der er allerede i FFL 2004 afsat det samme beløb i 2004 på
nærværende hovedkonto.
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Jfr. ændringsforslag nr. 17 nedsættes bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven med
samme beløb, som bevillingerne forhøjes med på nærværende hovedkonto.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 45)
Hovedkonto 50.07.14 Vedligeholdelse af fangsthytter
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 200.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
forhøjes bevillingen på hovedkonto 50.07.15 Fangstrejser med samme beløb, jfr. ændringsforslag
nr. 47.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 46)
Hovedkonto 50.07.15 Fangstrejser
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 200.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
nedsættes bevillingen på hovedkonto 50.07.14 Vedligeholdelse af fangsthytter med samme beløb,
jfr. ændringsforslag nr. 46.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 47)
Hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 500.000 kr. i alle årene 2004 - 2007. Samtidig
nedsættes bevillingen på hovedkonto 27.01.04 Information og formidling om internationale
programsamarbejder, jfr. ændringsforslag nr. 25.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 48)
Hovedkonto 64.12.04 Nukissiorfiit, rente
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2005, med 1,3 mio. kr. i 2006
og med 3,9 mio. kr. i 2007. Baggrunden for forslaget er justeringer i låneporteføljen for finansåret
2004 og fremefter vedrørende hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån og hovedkonto
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 49)
Hovedkonto 64.12.05 Nukissiorfiit, afdrag
Landsstyret foreslår at indtægtsbevillingen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2005, med 1,3 mio. kr. i 2006
og med 3,5 mio. kr. i 2007. Baggrunden for forslaget er justeringer i låneporteføljen for finansåret
2004 og fremefter vedrørende hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån og hovedkonto
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 50)
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 77 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

Hovedkonto 64.13.12 Mandetimetilskud til kommunale byggesæt
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 200.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
foreslås bevillingen på hovedkonto 64.13.16 Ligestillingsråd forhøjet tilsvarende, jfr.
ændringsforslag nr. 52.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 51)
Hovedkonto 64.13.16 Ligestillingsråd
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 200.000 kr. i alle årene 2004 – 2007. Samtidig
foreslås bevillingen på hovedkonto 64.13.12 Mandetimetilskud til kommunale byggesæt nedsat
tilsvarende, jfr. ændringsforslag nr. 51.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 52)
Hovedkonto 73.02.01 Havnemyndighed
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 400.000 kr. i 2004 til finansiering af en
forpagtningsaftale om driften af beddingen i Sisimiut.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 53)
Hovedkonto 73.02.02 Havnevedligeholdelse
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 500.000 kr. i 2004 og 2005. I 2006 og 2007
foreslås en nedsættelse af bevillingen med 0,1 mio. kr. hvert år, som følge af en omfordeling af
midlerne til hovedkonto 74.01.06 Landsplanlægning.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 54)
Hovedkonto 73.10.07 Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 650.000 kr. i 2004 og med 0,1 mio. kr. i 2005. I
2006 og 2007 foreslås en nedsættelse af bevillingen med henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.
Baggrunden for forslaget er sikre overensstemmelse mellem den forventede afgang af tjenestemænd
og de afsatte bevillinger. I FFL 2004 er afsat 500.000 kr. hvert år.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 55)
Hovedkonto 73.10.10 Skibspassagertrafik
Landsstyret foreslår at bevillingen i 2006 og 2007 forhøjes med 7,0 mio. kr. hvert af årene.
Landsstyret har oplyst at der er tale om en fejl; på hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning,
servicekontrakter er der en tilsvarende fejl med modsat fortegn, jfr. ændringsforslag nr. 57.
Nettovirkningen af de 2 ændringsforslag er således lig med 0.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 56)
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Hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter
Landsstyret foreslår at bevillingen i 2006 og 2007 nedsættes med 7,0 mio. kr. hvert af årene.
Landsstyret har oplyst at der er tale om en fejl; på hovedkonto 73.10.10 Skibspassagertrafik er der
en tilsvarende fejl med modsat fortegn, jfr. ændringsforslag nr. 56. Nettovirkningen af de 2
ændringsforslag er således lig med 0.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 57)
Hovedkonto 74.01.06 Landsplanlægning
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 500.000 kr. i hvert af årene 2004 og 2005.
Landsstyret foreslår yderligere at bevillingen i 2006 og 2007 forhøjes med årligt 0,1 mio. kr.
Landsstyret oplyser, at regelsættet om arealanvendelse og planlægning er utidssvarende og
administrativt tungt. For at modernisere og forenkle forvaltningen af området gennemføres en
revision af lovgivningen, hvilket nødvendiggør en forhøjelse af bevillingen som ansøgt.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 58)
Hovedkonto 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.500.000 kr. i 2004. Bevillingen anvendes til
affaldsbortskaffelsesprojekter samt til et pilotprojekt for transport af affald, jfr. budgetbidraget.
Bevillingen på hovedkonto 75.86.22 Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i mellemstore byer er
tilsvarende foreslået nedsat med 1.500.000 kr. i 2004, jfr. ændringsforslag nr. 60.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 59)
Hovedkonto 75.86.22 Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i mellemstore byer
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 1.500.000 kr. i 2004.
Bevillingen på hovedkonto 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg er tilsvarende foreslået forhøjet med
1.500.000 kr. i 2004, jfr. ændringsforslag nr. 59.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 60)
Hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 400.000 kr. i 2004 m.h.p. projektering af skole i
Siorapaluk og fælleshus i Ittoqqortoormiit.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 62)
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Hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 3.132.000 kr. i 2004, med 10,4 mio. kr. i 2005 og
med 14,2 mio. kr. i 2006, hvorefter der er afsat en projektbevilling på 13.833.000 kr. til
alderdomshjem i Maniitsoq og tilsvarende en projektbevilling på 13.833.000 kr. til alderdomshjem i
Uummannaq. De afsatte beløb udgør 50% af de samlede udgifter til alderdomshjemmene.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 63)
Hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som korrigerer projektbevillingen
på Behandlingscenteret i Sisimiut, så der reduceres med en tillægsbevilling i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 64)
Hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 3.870.000 kr. i 2004, som konsekvens af mindre
udgifter til kollegieinventar end forudsat. Midlerne er ved ændringsforslag nr. 106 foreslået overført
til hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 65)
Hovedkonto 84.45.01 Kirken, nyanlæg
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.300.000 kr. i 2004 og med 0,9 mio. kr. i 2005
m.h.p. etablering af en kirke i Qaarsut.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 66)
Hovedkonto 85.50.01 Servicehuse, bygder
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som korrigerer teksten i
budgetbidraget, således at der er overensstemmelse med de søgte bevillinger.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 67)
Hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen,
projektbevillinger, så virkningerne af tillægsbevillinger i 2003 er medtaget.

som

korrigerer

Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 68)
Hovedkonto 87.71.30 Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 600.000 kr. i 2004, og forhøjes med 1,7 mio. kr. i
2005, med 1,0 mio. kr. i 2006 og med 1,0 mio. kr. i 2007. Baggrunden for forslaget er en forkert
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fordeling af Nukissiorfiits anlægsopgaver i overslagsårene og ufuldstændige projektnumre på
projekter der påbegyndes i 2004.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 69)
Hovedkonto 87.71.31 Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som korrigerer for en forkert
fordeling af Nukissiorfiits anlægsopgaver til påbegyndelse i 2004 og et forkert projektnavn.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 70)
Hovedkonto 87.71.32 Infrastrukturudbygning, Qinngorput
Landsstyret foreslår en forhøjelse af bevillingen i 2005 med 5,5 mio. kr. som følge af en forkert
fordeling af Nukissiorfiits anlægsopgaver i 2005.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 71)
Hovedkonto 87.72.09 Støttede medejerboliger
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som korrigerer for manglende
projektnumre.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 72)
Hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, således at der ændres i
projektspecifikationen; der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 73)
Hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 9.900.000 kr. i 2004, således at der er
overensstemmelse med tillægsbevillinger i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 74)
Hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 15.000.000 kr. i 2004, således at der er
overensstemmelse med tillægsbevillinger i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 75)
___________________________
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Hovedkonto 87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen m.h.p. at rette nogle fejl; der
henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 77)
Hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 7,2 mio. kr. i 2005 og med 1,0 mio. kr. både i
2006 og 2007; nedsættelsen vedrører Diverse mindre opgaver, elværker. Herudover er der foretaget
forskellige korrektioner i teksten.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 78)
Hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 9.900.000 kr. i 2004, således at der er
overensstemmelse med tillægsbevillinger i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 79)
Hovedkonto 89.72.20 Boligstøtte, udlån til fundament og elinstallation i selvbyggerhuse
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 15.000.000 kr. i 2004, således at der er
overensstemmelse med tillægsbevillinger i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 80)
Hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af
renoveringsprojekter
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, således at der korrigeres lidt i
bevillingsforudsætningerne; der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 81)
Hovedkonto 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, således at der er
overensstemmelse med tillægsbevillinger i 2003.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 82)
Hovedkonto 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 600.000 kr. i 2004, med 6,4 mio. kr. i 2005, med
7,9 mio. kr. i 2006 og med 9,0 mio. kr. i 2007. Der er foretaget justeringer af anlægsplanen
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til renovering af sygehuset i Qasigiannguit; projektbevillingen udgør herefter 8.900.000 kr.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 83)
Hovedkonto 97.71.30 Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder, renovering
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 600.000 kr. i 2004, med 6,4 mio. kr. i 2005, med
7,9 mio. kr. i 2006 og med 9,0 mio. kr. i 2007. Der er foretaget justeringer i anlægsplanen og i
overslagsårene er der udmøntet yderligere midler på projekter. Der henvises i øvrigt til
bugetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 84)
Hovedkonto 97.71.32 Nukissiorfiit, renovering
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 2.200.000 kr. i 2004 kr. m.h.p. udskiftning af
vandledninger i Qeqertarsuaq.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 85)
Hovedkonto 97.71.32 Nukissiorfiit, renovering
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 10,0 mio. kr. i såvel 2005 som 2006, samt med
20,0 mio. kr. i 2007. Der henvises til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 86)
Hovedkonto 97.72.13 Særlig renovering
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen. Der foreslås ændring af
renoveringsprojekter som følge af for høje licitationspriser. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 87)
Hovedkonto 99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 16,4 mio. kr. i 2005, med 17,9 mio. kr. i 2006 og
med 29,0 mio. kr. i 2007. Der henvises til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 88)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2005, med 1,3 mio. kr. i 2006 og med
1,8 mio. kr. i 2007. Ændringen er en konsekvens af en ændring af bevillingsforudsætningerne på
hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
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(Ændringsforslag nr. 99)
Hovedkonto 20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 2.600.000 kr. i 2004, som konsekvens af at
bevillingen på hovedkonto 50.01.08 Konsulenttjeneste foreslås forhøjet med samme beløb.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 100)
Hovedkonto 20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 4.000.000 kr. i 2004, som konsekvens af at
bevillingen på hovedkonto 50.06.02 Indhandlingstilskud foreslås forhøjet med samme beløb.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 101)
Hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 0,8 mio. kr. i 2005, med 1,3 mio. kr. i 2006 og
med 1,8 mio. kr. i 2007. Ændringen er en konsekvens af en ændring af bevillingsforudsætningerne
på nærværende hovedkonto. Jfr. ændringsforslag nr. 99 foreslås driftsreserven forhøjet med samme
beløb.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 102)
Hovedkonto 30.11.10 Boligsikring
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som retter regelgrundlaget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 103)
Hovedkonto 50.01.08 Konsulenttjeneste for fiskere og fangere
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 2.600.000 kr. i 2004. Bevillingen på hovedkonto
20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger nedsættes med samme beløb. Der forventes
indgået en 1-årig servicekontrakt med KNAPK. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 104)
Hovedkonto 50.06.02 Indhandlingstilskud til rå isede rejer
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 4.000.000 kr. i 2004. Bevillingen på hovedkonto
20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger nedsættes med samme beløb. Bevillingen
anvendes til tilskud i perioden 1.1-31.3.2004.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 105)
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Hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 3.162.000 kr. i 2004, med 15,2 mio. kr. i 2005 og
med 14,2 mio. kr. i 2006. Det fremgår af budgetbidraget hvilke projekter de nævnte anlægsmidler
er foreslået udmøntet på. Med hensyn til nærmere oplysninger om de enkelte projekter henvises til
de hovedkonti hvortil midlerne er udmøntet.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 106)
Finansudvalget har bemærket sig at der sidst i budgetbidraget er anført:
- Landsstyret vil undersøge mulighederne for ekstern finansiering af udvidelse af lufthavnene i
Nuuk og Ilulissat.”
Finansudvalgsmedlemmet fra Inuit Ataqatigiit ønsker at Landsstyret til 3. behandlingen af FFL
2004 søger denne tekst ændret til diverse lufthavne i stedet for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.
De øvrige medlemmer af Finansudvalget, repræsentanterne for Siumut, Atassut og Demokraterne
finder at der bør gives mulighed for ekstern finansiering, hvor dette er muligt, og dette synes mest
oplagt i Nuuk og Ilulissat. Den eksisterende tekst bør derfor bibeholdes.
Hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som indebærer at et afsnit
udtages af bevillingsforudsætningerne i budgetbidraget i FFL 2004. Der henvises til
budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 107)
Hovedkonto 97.73.22 Mittarfeqarfiit
Landsstyret foreslår godkendelse af et 0-budgetbidrag til kontoen, som korrigerer teksten i
bevillingsforudsætningerne i budgetbidraget i FFL 2004. Der henvises til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 108)
5.
Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger
Som nævnt i afsnit 2 har Landsstyret efter 1. behandlingen af FFL 2004 fremsendt 12 forlag til
ændring af tekstanmærkninger. Ændringsforslagene har numrene 89 – 98 og 109 og 110.
De enkelte forslag til tekstanmærkninger fremgår af det følgende. Bemærkningerne til
tekstanmærkningerne fremgår af bilag N til betænkningen.
Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer - Aktivitetsområde 15 –
19
Til hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Der foreslås ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen.
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Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at medtage ændringen til bemærkningerne til
tekstanmærkningen.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 89)
Til hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet
Landsstyret bemyndiges til at indgå en eller flere servicekontrakter med ét eller flere selskaber om
udviklingsopgaver og andre opgaver inden for den del af råstofområdet, som vedrører det
grønlandske erhvervsliv og befolkning. Kontrakterne kan strække sig ud over finansåret og
udgifterne afholdes inden for rammen af de samlede bevillinger på hovedkontoen i 2004 og
budgetoverslagsårene.
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at fremsætte dette forslag, da den foreslåede tekst
”kun” stod i budgetbidraget. I lignende tilfælde er bemyndigelserne optaget som tekstanmærkning.
Som konsekvens af forslaget er den nævnte tekst udtaget af budgetbidraget, jfr. ændringsforslag nr.
1.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 90)
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20 - 29
Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i
forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i
Grønlandsbanken på indtil 7 mio. kr.”
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 91)
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen:
Mittarfeqarfiit
60 mio. kr.
Nukissiorfiit
70 mio. kr.
Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. For Nukissiorfiit dog med 6%. Indestående
forrentes med 1 % p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med
et år på 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives
kvartalsvis.”
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 92)
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Der foreslås ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen.
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at fremsætte forslaget, således at tekstanmærkningen
blev forståelig.
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Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 109)
Til formålskonto 20.90 Virksomheder
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til formålskonto 20.10 Særlige formål.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes, jfr. ændringsforslag nr. 91.
(Ændringsforslag nr. 93)
Til hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter
Tekstanmærkningen udgår og foreslås overført til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes, jfr. ændringsforslag nr. 92.
(Ændringsforslag nr. 94)
Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed – Aktivitetsområde 30 - 39
Følgende tekstanmærkning erstatter tekstanmærkningen i FFL 2004:
Til formålskonto 30.13 Handicappede
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 30.13.10 og
30.13.41.
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at fremsætte forslaget.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 95)
Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug – Aktivitetsområde 60 – 69
Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv
Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere
rådgivnings-, administrationsselskaber eller institutioner eksempelvis SULISA A/S om den praktiske
håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne
finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via Northern Periphery
Programme (NPP) og andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 96)
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø Aktivitetsområde 70 –99
Til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Nr. 5.
Hvor bevillingen er afsat i puljer, bemyndiges Landsstyret til, med godkendelse af Landstingets
Finansudvalg, at udmønte bevillingen i både finansåret og i BO-årene på enkelte projekter, når
disse er færdigprojekteret, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag.
Tekstanmærkningen gælder ikke for de puljer, der er afsat på boligområdet.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
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(Ændringsforslag nr. 97)
Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning, anlægsudlån
Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte byggeriet af vandkraftprojektet Qorlortorsuaq, hvis de
samlede udgifter til byggeriet, efter at tilbud er indhentet, overstiger den i Finansloven for 2004
samlede projektbevilling med højst 8 %. Det forudsættes, at merudgiften afholdes i og udover
finansåret. Nukissiorfiit bemyndiges til at afholde udgifterne af sine henlæggelser efter forelæggelse
for landsstyret og Landstingets Finansudvalg.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen godkendes.
(Ændringsforslag nr. 98)
Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRESTA)
Der er i finansloven for 2004 ikke optaget bevillinger under aktivitetsområde 91, hvorfor
tekstanmærkningen søges udtaget.
Finansudvalget har anmodet Landsstyret om at fremsætte forslaget.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen udtages.
(Ændringsforslag nr. 110)
6.
Henstillinger fra Finansudvalget
Henstilling nr. 1
Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der til fremtidige bevillingslove udarbejdes en
indledende oversigt over hovedtrækkene af de foretagne ændringer siden sidste bevillingslov.
Herudover ønskes der for hvert landsstyreområde specielt gjort opmærksom på de foretagne
ændringer, således at det umiddelbart kan ses hvor konti er flyttet hen og hvis der er nye konti, hvor
de er kommet fra. Herudover anbefales det at det anføres i budgetbidraget, hvis kontoen har ændret
nummer.
Disse oversigter bør medtages i det forslag til bevillingslov som tilgår hele Landstinget og
offentligheden. Finansudvalget finder fortsat at det er vigtigt at de folkevalgte og landets borgere
har mulighed for at forstå opbygning og indhold i finanslovsforslaget. Et finanslovsforslag er ikke
kun for specialister, men skal også kunne forstås af Landstingets medlemmer og den almindelige
borger.
Henstilling nr. 2
Lovbundne bevillinger
Finansudvalget henstiller, at Landsstyret fremover er omhyggelig med udarbejdelsen af
bevillingsforudsætningerne for lovbundne bevillinger. Eksempelvis må Finansudvalget kunne
forvente at udgiftsskøn til lovbundne bevillinger er udarbejdet ud fra det gældende regelsæt, således
som en lovbunden bevilling er defineret i budgetloven. Hvis der efterfølgende forventes
regelændringer, må der særskilt oplyses om virkningen heraf, og eventuelle økonomiske
følgevirkninger bør afsættes på reservekonti.
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Henstilling nr. 3
Finansudvalget finder anledning til at påpege, at Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at
Landsstyret har medtaget konsekvenser af forventede lovforslag i nærværende finanslovsforslag.
Herved forudsætter Landsstyret at Landstinget vedtager disse forslag i uændret form. Udvalget skal
her pege på flere tekstanmærkninger og bevillingsændringer under aktivitetsområde 40, som
henviser til forslag til uddannelsesstøttereform.
Finansudvalget finder det mest korrekt at sådanne ændringer indarbejdes i finansloven ved
ændringsforslag, der fremsættes efter at sektorlovgivningen er vedtaget.
Finansudvalget skal dog anbefale at de økonomiske konsekvenser af Landsstyrets øvrige lovforslag
på samme samling som finanslovsforslaget, afsættes på en reservekonto, således at det er synligt, og
således at der er overensstemmelse og sammenhæng mellem sektorlovgivningen og
bevillingslovgivningen!
Henstilling nr. 4
Finansudvalget har bemærket sig at det kun undtagelsesvist er oplyst i ændringsforslagene, hvad
bevillingen udgør efter den foreslåede ændring. Finansudvalget skal henstille at Landsstyret i alle
budgetbidrag oplyser hvad bevillingen vil være hvis ændringen godkendes. Den relative størrelse af
ændringen har betydning for Finansudvalgets vurdering af ændringsforslagene.
Det er i øvrigt samme fremgangsmåde som det er fastlagt ved budgetbidrag til TB-loven.
Finansudvalget finder at ændringsbidrag bør være udformet så de kan læses alene, så Landstingets
medlemmer ikke hver gang skal sammenligne med det oprindelige bidrag. En sådan løsning anses
for mere brugervenlig.
Henstilling nr. 5
Finansudvalget henstiller, at der i fremtidige bevillingslove medtages en samlet oversigt over
anlægs- og renoveringsprojekter i finanslovsforslaget og projekter optaget i anlægs- og
renoveringsfonden før finanslovens årstal og uden bevilling i finanslovsforslaget. Oversigterne
opdeles på hovedkonti og på landets kommuner.
Henstilling nr. 6
Udgifter og planer for nybyggeri og renovering på folkeskoleområdet i årene 2003 - 2007
Finansudvalget har hidtil forgæves anmodet Landsstyret om tilsendelse af mere konkrete planer på
nærværende område.
Finansudvalget skal derfor nu henstille, at Landsstyret snarest muligt og inden Finansudvalget
den 7.12.2003 skal aflevere sin tillægsbetænkning til 3. behandlingen af FFL 2004, fremsender
følgende oplysninger til Udvalget:
a.
Bevillinger til området i 2003 (hovedkonto 80.00.80, 84.40.10, 90.00.80
og 94.40.10) opdelt på hovedkonti og på projekter.
b.
Det forventede faktiske forbrug i 2003 til projekterne og kontiene nævnt
under a.
c.
Bevillinger til området i 2004 (hovedkonto 80.00.80, 84.40.10, 90.00.80
og 94.40.10) opdelt på hovedkonti og på projekter.
d.
Bevillinger til området i 2005 (hovedkonto 80.00.80, 84.40.10, 90.00.80
og 94.40.10) opdelt på hovedkonti og på projekter.
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e.
f.
g.

Bevillinger til området i 2006 (hovedkonto 80.00.80, 84.40.10, 90.00.80
og 94.40.10) opdelt på hovedkonti og på projekter.
Bevillinger til området i 2007 (hovedkonto 80.00.80, 84.40.10, 90.00.80
og 94.40.10) opdelt på hovedkonti og på projekter.
For hvert af årene 2004, 2005, 2006 og 2007 bedes tillige oplyst hvilke
beløb på hovedkonto 80.00.00 og 90.00.00 Landsstyret foreslår reserveret
til skoleområdet.

Herudover ønsker Finansudvalget tilsendt sektorplanen for skoleområdet; det forudsættes at det er
en samlet plan for by- og bygdeskoler.
Henstilling nr. 7
Hovedkonto 10.17.01 Grønlands Statistik
Finansudvalget henstiller, jfr. afsnit 3.1 i betænkningen, at Landsstyret tager de nødvendige
initiativer, til at Grønlands Erhvervsregister bliver anvendeligt. I denne forbindelse skal der
anmodes om at der bliver taget initiativer til at alle erhvervsdrivende bliver optaget i registret..
Henstilling nr. 8
Hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner og hovedkonto 30.13.41
Handicapinstitutioner
Finansudvalget henstiller at Landsstyret ved udarbejdelsen af FFL 2005 budgetterer belægningen på
døgninstitutionerne mere realistisk, og bl.a. tager hensyn til de senere års regnskaber på området.
Herved vil aktivitetstallene kunne give et mere realistisk billede af området, f.eks. er
personaledækningen pr. barn på Meeqqat Angerlarsimaffiat budgetteret til 1,3, men viste ved
regnskabet for 2002 kun 0,8.
Henstilling nr. 9
Hovedkonto 30.12.09 Førtidspension
Finansudvalget henstiller til Landsstyret at der etableres faste procedurer for indsamling af
oplysninger om dette område. Det er ikke hensigtsmæssigt at der ikke findes statistiske data på
området. Finansudvalget skal også henlede opmærksomheden på de store udsving der er i mellem
andelen af førtidspensionister i de enkelte kommuner.
Henstilling nr. 10
Aktivitetsområde 40
Finansudvalget skal henstille, at Landsstyret i fremtidige bevillingslove, under de tværgående
tabeller, medtager en oversigt svarende til bilag L til nærværende betænkning. Bilaget indeholder
en oversigt over antallet af uddannelsessøgende/antal årselever e.l. på de enkelte uddannelser,
opstillet i kontonummerorden i et regneark, og med subtotaler, for de enkelte uddannelsestyper, som
GU, erhvervsskoler, højere uddannelser mv. for årene 2000 til 2006.
Henstilling nr. 11
Hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold
Et mindretal af Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne,
henstiller at Landsstyret til 3. behandlingen fremsætter et ændringsforslag til nærværende
hovedkonto, som betyder afsættelse af de nødvendige ekstra midler til at kunne fortsætte den
nuværende ordning.
___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 90 af 94

28. november 2003

EM 2003 / 152

Et mindretal af Finansudvalget bestående af repræsentanten for Inuit Ataqatigiit, kan ikke støtte
henstillingen, idet hun finder at den gruppe af unge der er meget dårlig til dansk og den gruppe der
er særligt gode til dansk ikke bør have mulighed for at få tilskud til efterskoleophold. Hun lægger i
sær vægt på at erfaringen viser at for mange unge må afbryde deres efterskoleophold i utide og rejse
hjem. På denne baggrund er det bedre at sikre at denne gruppe bliver herhjemme.
Det sidste mindretal bestående af repræsentanterne for Siumut udsætter deres stillingtagen til 3.
behandlingen af FFL 2004.
Henstilling nr. 12
Hovedkonto 50.01.06 Jagtbetjentordning
Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der arbejdes videre på at gennemføre en ordning med
delt finansiering mellem kommunerne og Hjemmestyret.
Henstilling nr. 13
Hovedkonto 50.06.06 Fiskerikonference
På opfordring fra Landstingets Fiskeri- og Fangstudvalg skal Finansudvalget henstille at
Landsstyret foretager en generel evaluering af nytteværdien og resultaterne af denne såvel, som
tidligere afholdte konferencer.
Henstilling nr. 14
Hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets administrationsbygninger i Nuuk
Idet der henvises til det beslutningsforslag der blev forelagt på EM 2002 om etablering af en
administrationsbygning til centraladministrationen, skal Finansudvalget henstille at Landsstyret
arbejder videre på at finde økonomisk mulighed for at gennemføre projektet.
Finansudvalget kan konstatere at der her er tale om et projekt, som formentlig vil kunne give en
forrentning, som hører til blandt de bedste hjemmestyreinvesteringer, om ikke den bedste. Hvis
dette er tilfældet vil en sådan investering alt andet lige kunne ”indtjene” et årligt overskud som atter
vil kunne bruges til at finansiere nye udgifter for Landskassen.
Henstilling nr. 15
Hovedkonto 70.14.10 IT-området
Finansudvalget skal benytte lejligheden til at opfordre Tele Greenland A/S til i højere grad at
understøtte IT udviklingen herhjemme.
Finansudvalget er opmærksom på at mange års årlige sænkninger af Teles takster naturligvis er et
godt bidrag til at øge anvendelsen af de produkter Tele stiller til rådighed. Med vores lands store
udstrækning og de mange små og i øvrigt de spredte bosættelser her i landet, har det i særlig grad
betydning at anvende den nye teknologi. Det kan være til undervisning, til opgaver på det
sundhedsmæssige område, ja til transport af lyd og billeder med alt hvad dette indebærer af
muligheder. Det har således en særlig betydning her i landet at vi får adgang til en billig anvendelse
af den teknologiske infrastruktur. Hele samfundet vil have gavn af dette! Finansudvalget skal
henstille til Landsstyret at det tager de nødvendige initiativer med henblik på at fremme
mulighederne på området.
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I forlængelse af foranstående skal Finansudvalget henstille til Landsstyret at man sammen med
KANUKOKA optager forhandlinger med Tele Greenland A/S om rabatter eller lignende for bl.a.
internetforbindelserne til skolerne, idet de i dag er forholdsvis dyre.
Henstilling nr. 16
Hovedkonto 73.93.02 Mittarfeqarfiit
Finansudvalget skal henstille til Landsstyret at der til 3. behandlingen fremsættes et ændringsforslag
til nærværende hovedkonto, som nedsætter bevillingen med 1.350.000 kr. i alle årene fra 2005, idet
beløbet ved en fejl er afsat til drift af lufthavn i Paamiut.
Henstilling nr. 17
Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Finansudvalget har indhentet en oversigt over afløbet fra igangværende anlægs- og
renoveringsprojekter og afløbet fra projekter der planlægges påbegyndt i de kommende år.
Af tekniske årsager har det ikke været muligt at samle oplysningerne i et tabelsæt, som ved FFL
2003, men de er vist som 2 tabelsæt, i bilag O og Q til betænkningen. Det er blevet oplyst at det
skulle blive muligt at levere oplysningerne i samme tabelsæt i 2004, når sagsstyresystemet kommer
i drift.
Finansudvalget skal henstille at Landsstyret medtager oversigten i FFL 2005, som et tabelsæt.
Henstilling nr. 18
Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Finansudvalget kan dog konstatere at der fortsat er for mange bevillinger, der endnu ikke er
udmøntet konkret på projekter. Dette har den konsekvens at disse bevillinger ikke er medtaget på de
kommunefordelte investeringsoversigter, hvilket er en stor mangel. Udvalget skal derfor henstille,
at Landsstyret så vidt muligt fremsender ændringsforslag til 3. behandlingen af FFL 2004, med
henblik på at søge bevillingerne afsat til konkrete projekter.
Udover at det kan oplyse kommunerne om hvad der planlægges af hjemmestyreinvesteringer i de
enkelte kommuner, finder Finansudvalget det også nødvendigt med denne konkretisering, idet der
ellers ikke vil kunne ske fremdrift i disse projekter fra 1. januar 2004. Alternativt vil påbegyndelsen
først kunne ske et stykke inde i året 2004. Udvalget finder det væsentligt at der i de enkelte sektorer
er langtidsplaner med en klar og saglig prioritering for investeringsindsatsen.
Henstilling nr. 19
Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Der er fortsat en del konti, hvor der som foran anført ikke er afsat midler. Finansudvalget er godt
opmærksom på at det formentlig skyldes, at der ikke har været nok anlægsmidler til fordelingen.
Det at der ikke er afsat midler kan enten skyldes at der ikke har været tilstrækkelige midler, eller at
Landsstyret bevidst har ønsket ikke at prioritere visse anlægsaktiviteter.
Finansudvalget skal henstille at Landsstyret ved FFL 2005 nævner den reelle begrundelse herfor i
budgetbidragene.
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Henstilling nr. 20
Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Finansudvalget finder anledning til at indskærpe at budgetloven foreskriver, at der for alle
anlægsprojekter skal fremlægges alle konsekvenser, herunder f.eks. de driftsmæssige
konsekvenser. Det forudsættes tillige, at disse konsekvenser skal være indregnet i finansloven.
Finansudvalget skal nævne behandlingshjemmet i Sisimiut, hvor der endnu ikke i finansloven er
indregnet de driftsmæssige konsekvenser af anlægsaktiviteten. Det afventes fortsat at KANUKOKA
på kommunerne vegne skal godkende disse virkninger, idet kommunerne dækker alle udgifterne
ved driften af institutionen.
Finansudvalget skal henstille til Landsstyret at der fremover, og inden en institution af denne
karakter etableres, sikres at KANUKOKA godkender dette samt de efterfølgende driftsmæssige
konsekvenser.
Henstilling nr. 21
Hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri
Et flertal af Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut
skal henstille til Landsstyret at der m.h.p. 3. behandlingen af FFL 2004 fremsættes et
ændringsforslag, som betyder afsættelse af den nødvendige bevilling til at aktivitetshusprojektet kan
gennemføres.
Henstilling nr. 22
Hovedkonto 87.72.15 Andelsboliger
Finansudvalget skal udbede sig Landsstyrets vurdering af det forhold at der før 2004 er givet
bevillinger på knap 62 mio. kr., men at hovedparten af tilsagnene (75%) først forventes udbetalt i
2005.
Umiddelbart ser det ud til at der bevidst budgetteres med opsamling af midler i anlægs- og
renoveringsfonden. Finansudvalget skal henstille at Landsstyret finder frem til en bevillingsmæssig
konstruktion, som betyder at anlægsmidler ikke kommer til at ligge inaktive i fonden i længere tid.
Henstilling nr. 23
Hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
Finansudvalget skal henstille at ansøgningsfristerne fastsættes så betids, at det bliver muligt ved
ændringsforslag til finanslovsforslaget at få indarbejdet fordelingen på kommuner i finansloven,
således at anlægsprojekterne kommer til at stå på de kommunefordelte investeringsoversigter.
Umiddelbart må det også være hensigtsmæssigt med en fordeling af midlerne på kommuner f.eks.
midt i oktober måned således at der straks fra det følgende års begyndelse, altså finansårets
begyndelse, kan komme afløb fra bevillingen.
Henstilling nr. 24
Hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter
Finansudvalget har konstateret at der ikke i FFL 2004 er optaget bevillinger til nærværende
hovedkonto; de sidste 2 år har bevillingen været 1,2 mio. kr. Finansudvalget henstiller at
Landsstyret fremsætter et ændringsforslag herom m.h.p. 3. behandlingen.
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7.
De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene
Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene til Landstingets 2. behandling af Landsstyrets
forslag til finanslov for 2004 vil samlet medføre, at det budgetterede Drifts-, Anlægs- og
Udlånsoverskud, DAU-saldoen, vil udgøre uændret –10.719.000 kr. i 2004 (et overskud). I
budgetoverslagsårene er DAU-overskuddet:
2005 -52,2 mio. kr.
2006 –71,2 mio. kr.
2007 –59,2 mio. kr.
Finansudvalget skal bemærke at overskudsmålet er uændret i alle årene set i forhold til Landsstyrets
forslag til finanslov 2004.
Der vedlægges som henholdsvis bilag R og bilag S, Bevillingsoversigten (bilag 1), og
Tekstanmærkninger (bilag 2), for FFL 2004, som de ser ud efter 2. behandlingen, under
forudsætning af at Landstinget godkender indstillingerne fra Finansudvalget.
Der vedlægges desuden som bilag T Regnskabsmæssigt konsolideret resultatoversigt, 1999 - 2007,
under forudsætning af at Landstinget godkender indstillingerne fra Finansudvalget.
8.
Indstillinger fra Finansudvalget
Finansudvalget har i afsnit 1 i betænkningen anført at Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at
Landsstyret har medtaget konsekvenser af forventede lovforslag i nærværende finanslovsforslag.
Herved forudsætter Landsstyret at Landstinget vedtager disse forslag i uændret form. Udvalget skal
her pege på flere tekstanmærkninger under aktivitetsområde 40, som henviser til forslag til
uddannelsesstøttereform.
Som konsekvens af at Finansudvalget ikke kan tage stilling til Landsstyrets forslag til bevillinger og
til tekstanmærkninger, der forudsætter en vedtagelse af Uddannelsesstøttereformen (EM 2003/163)
under aktivitetsområde 40, således som den er forelagt for Landstinget, skal Finansudvalget
tilkendegive at Udvalget udsætter sin stillingtagen hertil til 3. behandlingen af FFL 2004.
Med disse bemærkninger skal Landstingets Finansudvalg overgive Forslag til landstingsfinanslov
for 2004 til 2. behandlingen i Landstinget.
På baggrund af Landstingets behandling indstiller Finansudvalget at lovforslaget overgår til
yderligere behandling i Finansudvalget inden Landstingets afsluttende 3. behandling.

Ole Thorleifsen
Ane Hansen (IA)

formand (Siumut)

Augusta Salling (Atassut)

Isak Davidsen (Siumut)

Per Skaaning (Demokraterne)
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Forslag til Finanslov 2004
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Svarnotat
2. Behandling

Svarnotat
Jeg vil hermed på Landsstyrets vegne takke Finansudvalget for fremlæggelse af betænkning til 2.
behandlingen af Forslag til Finanslov for 2004.
Jeg vil samtidig kvittere for den brede opbakning der her i Landstingssalen blev udtrykt til Landsstyrets finanslovsforslag under 1. behandlingen. Denne enighed om kursen for finanspolitikken lover godt, både for samarbejdet i 2004, men i lige så høj grad for den indsats vi skal yde for at møde
de store udfordringer, vi står overfor i årene derefter. Med finanslovsforslaget for 2004 har Landsstyret ønsket at sikre, at vi skaber et solidt grundlag for at kunne diskutere spørgsmålene om selvbærende økonomi og omlægninger i samfundet. Men finanslovsforslaget 2004 er kun starten på en
lang række af væsentlige beslutninger, som vi her i Landstingssalen skal have modet til at træffe,
hvis vi ønsker reelle ændringer i de nuværende samfundsstrukturer og den økonomiske situation.
Grundlaget fremover
På denne efterårssamling har vi debatteret og skal fortsat debattere emner, som uden tvivl kommer
til at få stor indflydelse på udviklingen i vores samfund. Det drejer sig primært om selvstyrekommissionens betænkning, benchmarkingudvalgets rapport og det fælles erhvervsudvalgs rapport.
Den økonomiske situation har dog stor betydning for, hvilke muligheder vi har for at gennemføre
udvalgene og kommissionens tanker og forslag.
Vi befinder os i en situation, hvor vi specielt i 2005-2007 må konstatere, at vi har faldende indtægter. Samtidig er flere af indtægterne behæftet med en del usikkerhed. Denne udvikling er vi nødt til
at indrette vores udgiftspolitik efter for ikke at ende i en situation, hvor indtægterne ikke kan betale
udgifterne. Når vi oven i købet skal have skabt et investeringsråderum til initiativerne på baggrund
af debatten om selvstyrekommissionens betænkning, benchmarkingudvalgets rapport og det fælles
erhvervsudvalgs rapport, er vi nødsaget til at foretage en række omprioriteringer også i de kommende finanslove.
Med baggrund i dette ser landsstyret en række emner, som alle er væsentlige elementer i en økonomisk politik. Jeg skal her kort nævne de væsentligste.
Der er behov for at forbedre overblikket over udviklingen i samfundsøkonomien. Landsstyret vil
opprioritere indsatsen på dette område for at have det bedst mulige grundlag for at tilrettelægge den
økonomiske politik.
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I øjeblikket forhandles der om bloktilskuddet fra staten for 2005 og frem. Bloktilskudsaftalen forventes at falde på plads i marts 2004. Statens bloktilskud har væsentlig indvirkning på samfundsøkonomien.
Der er brug for investeringer og omlægninger, der giver nuværende og nye erhverv mulighed for at
udvikle og forny sig. Vi har ligesom ethvert andet land brug for en sund privat sektor, der kan skabe
arbejdspladser og indtægter til samfundet.
For at forsyne arbejdsmarkedet med kvalificeret arbejdskraft, finder landsstyret at der er behov for
udbygning af uddannelsessektoren. Uddannelse er uden tvivl en hjørnesten i et moderne selvbærende samfund.
Landsstyret ønsker at tage fordelingspolitikken op til revision. Vi skal have undersøgt om omfordelingen i samfundet er hensigtsmæssig eller om der er brug for at foretage justeringer i vores fordelingspolitik. I forlængelse heraf ser landsstyret et muligt behov for at udarbejde en skattereform. En
skattereform skal indrettes sådan at den understøtter eventuelle ændringer i omfordelingen i samfundet, samtidig med at der skabes rimelige vilkår for alle grupper i befolkningen. Vi skal huske
Selvstyrekommissionens anbefaling om, at alle skal bidrage til samfundsøkonomien.
At fordelingspolitikken er central for Landsstyret, fremgår tydeligt af landsstyrets koalitionsaftale. I
forbindelse med forelæggelsesnotat til Benchmarkingudvalgets rapport af 27. marts 2003 fremlagde
landsstyret en række overvejelser omkring en skatte- og afgiftsreform. Landstyrets overvejer
ændringer i skatte- og afgiftsstrukturen, der sammen med en revision af strukturen i de sociale ydelser og i ensprissystemet, skal indgå i arbejdet med fordelingspolitikken.
Landsstyret vil i den politisk-økonomiske beretning for 2004 behandle blandt andet ovennævnte
emner. I den politisk-økonomiske beretning for 2004 vil landsstyret fremlægge forslag til en sammenhængende langsigtet økonomisk politik, der bygger videre på prioriteringerne i finanslovsforslaget for 2004. Landsstyret ønsker at skabe et fast grundlag for den økonomiske udvikling og give
muligheder for at diskutere blandt andet økonomisk selvbærenhed på et realistisk grundlag.
Landsstyrets ændringsforslag
Landstyret har fremlagt 96 ændringsforslag til bevillinger og 12 ændringsforslag til tekstanmærkninger. Landstingets Finansudvalg indstiller alle landsstyrets ændringsforslag til godkendelse.
Landsstyret noterer endvidere med glæde, at Landstingets Finansudvalg bakker op om landsstyrets
linie i finanslovforslaget, og at der derfor er fuld enighed om behovet for en effektiv økonomistyring, behovet for at investere i uddannelse og erhvervsudvikling og behovet for at sætte de offentlige udgifter ned, specielt på det administrative område. Landsstyret tager Landstingets Finansudvalgs udmeldinger som udtryk for opbakning til at fortsætte landsstyrets kurs også i de kommende
finanslove.
Landsstyret takker Landstingets Finansudvalg for udvalgets henstillinger i betænkningen til 2. behandling af finanslovsforslaget. En række af henstillingerne gælder forhold i fremtidige finanslove
og andre initiativer, og de vil naturligvis indgå i landsstyrets fremtidige arbejde med finanslovsforslaget for 2005 og på andre områder.
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Andre henstillinger har betydning for finanslovsforslaget for 2004 og jeg skal her fremlægge landsstyrets synspunkter på disse henstillinger.
Landsstyret vil til 3. behandlingen fremsætte et ændringsforslag på anlæg og renovering på
skoleområdet, der fastsætter rækkefølgen af renovering og anlæg af skoler udfra en sektorplan. Sektorplanen viser samtlige foreslåede projekter på skoleområdet. Landstyret vurderer i sektorplanen,
at der er behov for at investere over 1 milliard kroner i de næste mange år. Bevillingen til skoleområdet foreslås gradvist øget til niveauet 100 millioner kroner om året frem til 2007.
Landsstyret imødeser Landstingets Finansudvalgs udmelding på efterskoleområdet frem mod 3.
behandlingen af finanslovsforslaget.
Landsstyret vil til 3. behandlingen af finanslovsforslaget fremsætte et ændringsforslag der udtager
bevilling til drift af Paamiut Lufthavn af Mittarfeqarfiits samlede bevilling.
Landsstyret er principielt enige med Landstingets Finansudvalg i henstilling nummer 18 om udmøntning af anlægsbevillinger på konkrete projekter. Landsstyret vil søge at udmønte bevillingerne
i takt med, at de relevante projekteringer bliver færdige. Landstyret er på den baggrund glad for at
Landstingets Finansudvalg har valgt at indstille ændringsforslag nummer 97 til godkendelse. Denne
nye tekstanmærkning vil give forbedret mulighed for, at landsstyret med Landstingets Finansudvalgs godkendelse løbende kan igangsætte projekter fra puljebevillinger, når der foreligger projektforslag. Dermed bliver bevillingsprocessen for anlægsprojekter mere smidig og effektiv.
Landstingets Finansudvalg henstiller, at der optages en forhøjelse af bevillingen til et aktivitetshusprojekt i Upernavik, og at der optages en bevilling til tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter.
Landsstyret er naturligvis indstillet på at overveje disse ændringsforslag frem mod 3. behandlingen.
Men jeg skal anmode Landstingets Finansudvalg om at komme med yderligere oplysninger om
baggrunden for henstillingerne, for at give et mere uddybende grundlag at vurdere henstillingerne
på, herunder også byrdefordelingen mellem Hjemmestyret og kommunen i aktivitetshusprojektet og
Finansudvalgets forslag til finansiering af disse nye bevillinger.
Landsstyret vil i forbindelse med 3. behandlingen fremlægge en række ændringsforslag og jeg skal
her kort præsentere dem.
Landsstyret foreslår at der afsættes bevilling til at yde støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens
Brygge. Det er en forudsætning for udmøntning af bevillingen, at de kulturelle aktiviteter opnår
ligelig støtte fra Grønland, Island, Færøerne og Danmark.
Landsstyret foreslår at den nettostyrede virksomhed Amutsiviit, Grønlands Værfter der er under
afvikling fortsættes i 2004, dog uden bevilling. Den nettostyrede virksomhed har stadigvæk enkelte
uafsluttede sager og der er behov for at fortsætte afviklingen i 2004.
Landsstyret foreslår at der optages en tekstanmærkning, der giver Landstingets Finansudvalg en
bemyndigelse til at prioritere bevillinger i og udover finansåret som følge af, at landsstyret sammen
med Neqi A/S og fåreholderne skal arbejde på en samlet plan for erhvervet, herunder en rentabel
drift af slagteriet i Narsaq. Landsstyret forventer, at der i starten af 2004 kan blive behov for at søge
en tillægsbevilling og indgå forpligtigelser, der rækker ud over finansåret 2004. Forbrugerne vil
gerne spise grønlandske lam, og fåreholderne vil gerne producere lam. Derfor vil landsstyret gerne
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give rammerne for, at fåreholdernes lam kan blive slagtet og nå frem til forbrugerne. Men landsstyret vil kræve, at fåreholderne og Neqi A/S forpligtiger sig til at finde en fælles løsning, der gør at
slagteriet kan fungere økonomisk rentabelt. En forpligtigelse der ikke alene vil komme Neqi A/S til
gode, men også vil være til gavn for fåreholderne, der har en interesse i, at der et slagteri i Sydgrønland.
Landsstyret foreslår ændringer til bemærkningerne til tekstanmærkningen til aftalebundne tilskud til
kulturområdet, som følge af at Grønlands Hjemmestyret den 27. november 2003 har indgået en aftale med Islands regering og Færøernes Landsstyre om en Vestnordisk samarbejdsaftale om kultur,
uddannelse, forskning og fritid. Aftalen er indgået under forudsætning af de bevilgende myndigheders efterfølgende godkendelse.
Som følge af Landstingets vedtagelse af ændring i landstingsforordning om søtransport af gods til,
fra og i Grønland bliver tekstanmærkningen til ensfragtafgift overflødig og landsstyret foreslår at
denne udgår.
I forlængelse af behandlingen af rejeafgiften i Landstinget vil landsstyret fremsætte et ændringsforslag til finanslovsforslaget.
I forlængelse af ændringen i lov om Landstinget og landstyret vil landsstyret fremsætte et ændringsforslag, som følge af udvidelsen af landsstyret med Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer.
Som følge af nye indgåede overenskomster vil landsstyret søge en budgetneutral udmøntning af
midler fra reserven til overenskomstrelaterede udgifter og reserven til merudgifter på det kommunale område samt driftsreserven.
Landsstyret vil fremsætte et ændringsforslag om at øge en bevilling til bygdekonsultationer, da licitationerne er blevet dyrere end forudsat.
Landstyret vil fremsætte ændringsforslag, der nedsætter driftsbevillingen til Ilimmarfik i 2006 og
2007, da det ikke anses for realistisk at opnå en aktivitetsudvidelse før fra 2008.
Derudover vil landsstyret også fremsætte enkelte mere teknisk betonede ændringsforslag, der vedrører elevindkvarteringen og Grønlands andel af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste.
Overskudsmålet
Der blev under 1. behandlingen af finanslovsforslaget 2004 udtrykt opbakning til Landsstyrets finanspolitiske linje og dermed også overskudsmålet. Landsstyrets har fastholdt overskudsmålet i
ændringsforslagene til 2. behandlingen og vil i ændringsforslagene til 3. behandlingen også fastholde overskudsmålet
Afslutning
Landsstyret vil i de kommende år fortsætte den kurs der er lagt op til i finanslovsforslaget 2004. Der
skal skabes råderum til de investeringer vi er nødt til at foretage i erhvervsudvikling og uddannelse.
Uden disse investeringer bliver det vanskeligt at skabe øget vækst og udvikling i samfundet. Samtidig skal vi fastlægge en langsigtet økonomisk politik, der på et realistisk grundlag giver os mulighed for at diskutere økonomisk selvbærenhed og selvstyre.

5

Med 1. behandlingen og Landstingets Finansudvalgs betænkning synes der at være enighed om kursen i årene fremover.
Med disse ord er det mit ønske, at vi kan få en god, fremtidsorienteret debat i Landstinget. Jeg ønsker endvidere Landstingets Finansudvalg god arbejdslyst frem mod 3. behandlingen af finanslovsforslaget.

5. Landstingets 3. behandling af Forslag til Finanslov 2004
a. Landstingets Finansudvalgs (tillægs-)betænkning (8. december 2003)
b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (10. december 2003)
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TILLÆGSBETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag
landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 3. behandling

til

Finansudvalget har følgende sammensætning
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen (Siumut), formand
Landstingsmedlem Ane Hansen1 (suppleant for Aqqalukasik Kanuthsen (Inuit Ataqatigiit)),
næstformand
Landstingsmedlem Isak Davidsen (Siumut)
Landstingsmedlem Augusta Salling (Atassut)
Landstingsmedlem Per Skaaning (Demokraterne)

Betænkningen indeholder følgende afsnit
1.

Indledning

3

2.

Landsstyrets tilkendegivelser ved 2. behandlingen samt de tilsendte oplysninger
på baggrund af Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen

3

3.

Breve fra de enkelte landsstyreområder med besvarelser på en del af
de i betænkningen til 2. behandlingen rejste spørgsmål/problematikker
3
3.1
Aktivitetsområde 15 - 19 Landsstyremedlemmet for Selvstyre
og Justitsområdet samt Råstoffer
3
3.2
Aktivitetsområde 40 - 49 Landsstyremedlemmet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke
6
3.3
Aktivitetsområde 50 - 59 Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
6
3.4
Aktivitetsområde 60 - 69 Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug 9
3.5
Aktivitetsområde 70 - 75 Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur
og Miljø
13

4.

Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger

14

5.

Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger

22

6.

Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger

24

7.

Finansudvalgets ændringsforslag til tekstanmærkninger

26

8.

Ændringsforslag fra Landstingets Udvalg for Forretningsordenen

27

1

Deltaget i Udvalgets møder fra den 18.11.2003
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9.

Henstillinger fra Finansudvalget

28

10.

De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene

28

11.

Indstillinger fra Finansudvalget
---------------------

28

BILAG
U.
Landsstyrets bemærkninger til tekstanmærkningerne
V.

Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger, budgetbidrag

X.

Ændringsforslag fra Landstingets Finansudvalg

Z.

Ændringsforslag fra Landstingets Udvalg for Forretningsordenen

Æ.

Sektorplan for Folkeskoleområdet (ved brev af 6.12.2003)

Ø.

Bilag 1, Bevillingsoversigten, incl. ændringsforslag som indstilles af enten et flertal af
Finansudvalget eller af hele Finansudvalget, samt ændringsforslaget fra Udvalget for
Forretningsordenen

Å.

Bilag 2, Tekstanmærkninger, incl. ændringsforslag som indstilles af Finansudvalget

Å-1

Regnskabsmæssigt konsolideret resultatoversigt, 1999 - 2007, under forudsætning af at
Landstinget godkender indstillingerne fra Finansudvalget
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1.
Indledning
Landstinget havde tirsdag den 2. december anden behandling af forslag til landstingsfinanslov for
2004 samt budgetoverslagsårene 2005 – 2007. Alle 108 ændringsforslag som var medtaget i denne
betænkning blev tiltrådt af hele Landstinget.
På baggrund af Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen har Landsstyret fremsendt
supplerende oplysninger samt yderligere 28 ændringsforslag den 4. december 2003;
ændringsforslagene har numrene 111 – 138. Der er efterfølgende modtaget yderligere 12
ændringsforslag med numrene 139-150, således at Landsstyret har fremsat i alt 40 ændringsforslag,
som fordeler sig med
33 ændringsforslag til bevillinger og
7 ændringsforslag til tekstanmærkninger.
.
2.
Landsstyrets tilkendegivelser ved 2. behandlingen samt de tilsendte oplysninger på
baggrund af Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen
I det fra Landsstyret modtagne materiale er også breve fra følgende landsstyreområder, med svar på
spørgsmål/problematikker, der var rejst i betænkningen til 2. behandlingen:
Landsstyreområdet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer
Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked
Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø.
Der er endelig modtaget 1 ændringsforslag fra Landstingets Udvalg for Forretningsordenen.
Finansudvalget kan konstatere at Landsstyret ikke har fremsendt ændringsforslag på følgende
områder:
Hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold (henstilling nr. 11); Finansudvalget tilkendegav under 2.
behandlingen at man ville vurdere sagen mhp. 3 behandlingen.
Hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri (henstilling nr. 21)
Hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter (henstilling nr. 24).
For de 2 sidstnævnte konti var der enighed i Udvalget om at anmode om ændringsforslag. På denne
baggrund har Finansudvalgets medlemmer nærmere vurderet situationen, og Udvalgets vurderinger
fremføres i betænkningens afsnit 6 og 7.
3.

Breve fra de enkelte landsstyreområder med besvarelser på en del af de i
betænkningen til 2. behandlingen rejste spørgsmål/problematikker

3.1

Aktivitetsområde 15 - 19 Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet
samt Råstoffer
Finansudvalget har modtaget følgende yderligere bemærkninger fra nærværende landsstyreområde.
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Hovedkonto 18.01.02 Råstofprojekter
Finansudvalget ønsker Landsstyrets bemærkninger til det af Finansudvalgets indhentede
synspunkter fra Erhvervsudvalget vedr. afsætning af midler til projekter, som skal belyse, hvordan
det sikres, at grønlandsk arbejdskraft i videst muligt omfang bliver anvendt i forbindelse med
råstofudvinding.
Generelt åbner råstoflovens bestemmelse i § 9 mulighed for via forskrifter at pålægge
rettighedshavere at beskæftige specielt grønlandsk arbejdskraft i et vist omfang:
”I en tilladelse efter § 7 kan fastsættes, i hvilket omfang der ved antagelse af arbejdskraft skal
beskæftiges grønlandsk arbejdskraft eller dansk arbejdskraft i øvrigt. I det omfang det er
nødvendigt til virksomheden, kan rettighedshaveren dog antage personale fra udlandet, når
tilsvarende kvalificeret arbejdskraft ikke findes eller er disponibel i Grønland eller Danmark”.
Endvidere fremgår der af råstoflovens bestemmelse § 9 stk. 2 følgende:
”I en tilladelse efter § 7 kan fastsættes, i hvilket omfang der ved entrepriser, leverancer og
tjenesteydelser skal anvendes grønlandske virksomheder. Anvendelse af andre virksomheder kan
dog ske, såfremt grønlandske virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel
henseende”
Landsstyrets seneste koalitionsaftale fra september 2003 betoner væsentligheden af, at
ejendomsretten til landets ressourcer kommer flest mulige til gode. Landets levende ressourcer og
ikke levende ressourcer er fælles ejendom, hvor udnyttelsen af disse skal sikre landets fortsatte
økonomiske udvikling. Det fremgår blandt andet af Råstofdirektoratets kulbrintestrategi fra 2003:
”Der er bred politisk enighed i Grønland om at arbejde for at udvikle råstofsektoren til et bærende
erhverv som bidrager positivt til den økonomiske udvikling og til skabelsen af nye arbejdspladser.
Målsætningen er et væsentligt element i den langsigtede økonomiske politik, som har til hensigt at
understøtte udviklingen af alternative erhvervssektorer til fiskeriet blandt andet med henblik på at
mindske den nuværende meget store afhængighed af de årlige bloktilskud fra Danmark.
Udviklingen af kulbrintesektoren skal ske på en måde, så det er til størst mulig gavn for det
grønlandske samfund. Samfundet skal sikres en rimelig andel af overskuddet ved udvinding,
ligesom der skal sikres lokal indsigt og viden om aktiviteterne, bl.a. med henblik på at sikre at lokal
arbejdskraft og lokale virksomheder anvendes i størst muligt omfang”.
Med udgangspunkt i ovennævnte er det indarbejdet som betingelser i udnyttelsestilladelsen til
Nalunaq Gold Mine A/S og olie- og gas efterforsknings- og udnyttelsestilladelsen til EnCana
Corporation, at ”Rettighedshaveren skal ved udførelse af aktiviteter i henhold til en tilladelse som
udgangspunkt benytte grønlandsk arbejdskraft eller dansk arbejdskraft i øvrigt. Dog kan
rettighedshaveren i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til virksomheden, antage personale fra
udlandet, når tilsvarende kvalificeret arbejdskraft ikke findes eller er disponibel i Grønland eller
Danmark”.
Kravet om anvendelse af grønlandsk arbejdskraft er således indarbejdet i de konkrete tilladelser til
mine- og olieselskaberne.
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Det kan i relation til f.eks. boringen på Fyllas Banke i 2000 oplyses, at Air Greenland A/S, Royal
Arctic Line A/S, Tele Greenland A/S have kontrakter med Statoil gruppen. Ligeledes har der ved
Nalunaq Gold Mine A/S været anvendt lokale virksomheder og arbejdskraft.
Nalunaq A/S har ansøgt om godkendelse af udskibning af det eksisterende malmlager, hvor der vil
være op til 9 personer under konstruktionsfasen og ca. 19 personer under produktionsfasen. Af disse
personer vil næsten 100% være lokale folk. Det har således ikke været relevant at udarbejde særlige
forskrifter i forbindelse med godkendelsen af disse aktiviteter.
Selskabet har indgivet en ansøgning om godkendelse af brydning og udskibning af malm. Denne
form for aktivitet vil bl.a. kræve specialviden. Den fremmed arbejdskraft vil derfor i en
overgangsperiode vil være større end den lokale arbejdskraft. Det forventes, at i takt med oplæring
af den lokale arbejdskraft, at fordelingen vil ændre sig til fordel for den lokale arbejdskraft.
På den baggrund er det landsstyrets vurdering, at tiltag til sikring af anvendelse af grønlandsk
arbejdskraft i forbindelse med minevirksomhed dels skal løses gennem aftaler med rettighedshavere
og dels forskrifter udstedt af Råstofdirektoratet i forbindelse med godkendelse af
udnyttelsesvirksomhed…
Derudover har Råstofdirektoratet i efteråret 2003 startet et projekt af lignende karakter som det
Erhvervsudvalget ønsker, at der afsættes midler til på nærværende hovedkonto. Formålet er at få
belyst de Socio-økonomiske (beskæftigelses- og uddannelsesmæssige) effekter af
råstofefterforskning og udvinding i Grønland – principielt såvel som faktuelt.
Landsstyret er således opmærksom på, at området bør prioriteres, hvorfor der i det kommende
finansår vil blive afsat ressourcer til at færdiggøre projektet.
Hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet.
Finansudvalget ønsker Landsstyrets bemærkninger til det af Finansudvalgets indhentede
synspunkter fra Erhvervsudvalget vedr. en opsplitning imellem myndighedsopgaver og
promoveringsopgaver mv.
Det skal bemærkes, at promoveringsopgaver omfatter to typer af aktiviteter.
For det første omfatter dette markedsføringen af det geologiske efterforsknings- og
udnyttelsespotentiale i Grønland. Denne opgave varetages som en myndighedsopgave direkte af
Råstofdirektoratet overfor den internationale mine- og olieindustri.
For det andet omfatter promoveringen markedsføringen af grønlandske virksomheder, som
leverandører til mine- og olieindustrien ved råstofaktiviteter i Grønland.
Opgaven med at promovere grønlandske virksomheder har hidtil været vurderet som liggende ude
for myndighedsopgaverne, idet der kan være en konflikt mellem at skulle behandle ansøgninger
med mere fra private råstofselskaber, og så samtidig ”presse” dem til at anvende udvalgte
underleverandører.
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Opsplitningen mellem promoveringsopgaverne er således foretaget ud fra et synspunkt om, at
Råstofdirektoratet, som myndighed, skal være uafhængig og ikke varetage private eller
halvoffentlige virksomheders interesser
Promoveringen af grønlandske virksomheder har derfor hidtil været varetaget af Greenland
Ressources A/S i henhold til en servicekontrakt som nu er opsagt. Opgaven med promoveringen af
grønlandske virksomheder vil herefter blive udliciteret.
3.2

Aktivitetsområde 40 - 49 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke
Finansudvalget videregiver følgende oplysninger fra Landsstyremedlemmet:
Ad hovedkonto 40.01.14 EDB i Undervisningen
Der er allerede forhandlinger med TELE Greenland om et særligt prisarrangement omkring
uddannelsesnettet ATTAT, og der foreligger et forslag fra TELE Greenland, som åbner mulighed
for en fastprisaftale, hvad angår 2004 i en størrelsesorden på ca. 2 mio. kr. Dette fremgår af
fremsatte ændringsforslag til finansloven. Samtidig vil der i 2004 blive gennemført løbende
trafikmålinger, som skal danne udgangspunkt for takseringsaftale på længere sigt, men TELEGreenland angiver dog som udgangspunkt, at det forventes, at ATTAT fra januar 2005 takseres på
samme vis som andre brugere. Dette udgangspunkt kan kun til en vis grad forhandles, da dette
forudsætter en politisk stillingtagen fra Hjemmestyret som aktionær.
Ad hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri
Ad Bygge- og Anlægsskolen.
Det skal oplyses, at landsstyreområdet vil tage projektet op i forbindelse med landsstyrets
anlægsseminar i 2004 med henblik på prioritering på finanslovforslaget 2005.
Finansudvalget har bedt om redegørelse for hvilke konsekvenser det får for Center for Arktisk
Teknologi og for samarbejdet med Danmarks Teknologiske Institut, hvis der ikke sker en
udbygning af Bygge- og Anlægsskolen.
Det skal oplyses, at dersom der ikke sker en udbygning af skolen i 2004, er det næppe sandsynligt,
at en udvidelse af Center for Arktisk Teknologi’s aktiviteter kan komme på tale. Det nuværende
aktivitetsniveau kan forventes at kunne fastholdes, men vil indgå i en samlet prioritering af Byggeog Anlægsskolens aktiviteter. En prioritering som endnu ikke er foretaget.
Ad Skipperskolen/Paamiut
Det skal oplyses, at landsstyreområdet vil tage projektet op i forbindelse med landsstyrets
anlægsseminar i 2004 med henblik på prioritering på finanslovforslaget 2005.
Finansudvalget takker for besvarelserne.
3.3
Aktivitetsområde 50 - 59 Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
Finansudvalget videregiver følgende besvarelser fra Landsstyremedlemmet:
Hovedkonto 20.11.50, Driftsreserven
Finansudvalget anfører i sin betænkning, at de 3,0 mio. kroner, som midlertidigt er placeret på
konto 20.11.50 Driftsreserven, og som forventes udmøntet til Den særlige Hjælpefond, kun kan
udmøntes efter godkendelse af bestemmelserne for den Særlige Hjælpefond i Finansudvalget.
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Jeg har noteret mig Finansudvalgets synspunkter og kan til oplysning for Finansudvalget meddele,
at lovgivningsarbejdet er igangsat i Direktoratet for Fiskeri og Fangst med henblik på fremlæggelse
på Landstingets forårssamling 2004.
Hovedkonto 50.01.06 Jagtbetjentordning
Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der arbejdes videre på at gennemføre en ordning med
delt finansiering mellem kommunerne og Hjemmestyret.
Jeg finder Finansudvalgets henstilling nr. 12 helt i overensstemmelse med det arbejde, som allerede
er igangsat på dette område, og som der vil blive redegjort for i en redegørelse som forventes
forelagt Landstingets forårssamling 2004. Det skal meddeles, at landsstyreområdet allerede har
afholdt et møde med KANUKOKA om medfinansieringsspørgsmålet, og KANUKOKA har til dette
spørgsmål meddelt, at medfinansiering fra kommunerne vil kræve øget bloktilskud til kommunerne.
Landsstyreområdet vil fortsætte sine drøftelser med KANUKOKA, ligesom landsforeningen og
berørte kommuner vil blive involveret i udarbejdelsen af redegørelsen om jagt- og
fiskeribetjentordningen.
Hovedkonto 50.06.06 Fiskerikonference
Fiskeriudvalget har meddelt, at de ønsker en redegørelse fra Landsstyret om nytteværdien af de
tidligere afholdte fiskerikonferencer/-seminarer.
Finansudvalget tilslutter sig dette ønske.
På baggrund af den meget korte svarfrist, der er givet til besvarelse af Finansudvalgets betænkning,
vil det ikke være muligt at fremsende et svar i forbindelse med nærværende besvarelse.
Det vil blive vurderet hvornår en evt. besvarelse jf. Finansudvalgets henstilling nr. 13 vil kunne
udarbejdes til Finansudvalget og Fiskeriudvalget, idet der er mange andre opgaver udover
landstingsager, der venter i december og i det nye år.
Finansudvalget forventer på baggrund af det foranstående, at modtage en egentlig besvarelse næste
år.
Hovedkonto 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind
Fiskeriudvalget har meddelt, at de finder anledning til at undergive indhandlingstilskuddet til
sælskind en evaluering, da det i sin nuværende form måske ikke er hensigtsmæssigt. Blandt andet
ønsker udvalget oplyst om der fra bevillingen kan frigøres midler til anvendelse overfor private
skindindhandlere.
Finansudvalget ønsker landsstyrets bemærkninger hertil.
Indledningsvis skal det præciseres, at bevillingen på hovedkonto 50.07.16, Indhandlingstilskud til
sælskind, har et 2-sidet formål, som dog for begge formåls vedkommende retter sig mod tilskud til
fangerne og ikke som tilskud til indhandlingsstederne eller produktionsvirksomheder.
Af den samlede bevilling i 2004 på kr. 30 mio. vil ca. 8 mio. kroner gå til dækning af
infrastrukturomkostninger, hvilket vil sige betaling af fragt fra indhandlingssted til producent,
betaling af omkostninger ved indhandling herunder lageromkostninger mv. samt til administration
af hele ordningen.
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Den resterende bevilling på ca. 22 mio. kroner går direkte til fangerne via indhandlingstilskud til
sælskind.
For den bevillingsandel, som udgør infrastrukturomkostninger er der mellem Hjemmestyret og
Great Greenland A/S indgået en servicekontrakt for 2003, da denne virksomhed på vegne at
Hjemmestyret sørger for administrationen af ordningen herunder betalingen af de ovennævnte
infrastrukturomkostninger.
Indhandlingspristilskuddet indgår i den prisaftale der indgås mellem KNAPK og Great Greenland
A/S, som gælder 1 år ad gangen eller til aftalen ophæves. Det må erkendes, at denne aftaleform,
hvor der ikke er en konsekvent skelnen mellem kommerciel pris og tilskud kan give anledning til
kritik.
Dette forhold er da også rejst af konkurrencenævnet overfor landsstyreområdet.
Det er derfor også hensigten, at dette forhold skal gøres til genstand for en nærmere behandling i
forbindelse med indgåelse af servicekontrakt for 2004 med Great Greenland A/S.
Derimod skal jeg slå fast, at de bevillingsmæssige forhold på nærværende hovedkonto ikke rummer
mulighed for anvendelse af midler med det formål at hjælpe private eller kommunale skindindhandlingsprojekter på vej.
Til oplysning skal det meddeles, at Great Greenland forsyner kommunale systuer med garvede og
farvede sælskind. Såfremt sælskindene i stedet blev solgt på skindauktioner, ville Great Greenland
have tjent 9 mio. kr. mere.
Landsstyreområdet har ikke detaljekendskab til årsagerne for hvorfor private skindcentrer eller
skindindhandlingssteder ikke kan køre økonomisk rundt. Som meddelt foroven går midlerne fra
hovedkonto 50.07.16, indhandlingstilskud, sælskind som tilskud til fangere samt til dækning af
infrastrukturomkostninger i forbindelse med lagring og fragt af de indhandlede skind. Der er ingen
af midlerne fra denne konto der går til driftstilskud til Great Greenland.
Formålskonto 64.10
Under dette afsnit har Erhvervsudvalget behandlet spørgsmål om fiskeri, som jævnfør Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkeds svar til Finansudvalget mest passende
besvares af mit ressortområde.
Erhvervsudvalget har bl.a. skrevet følgende til Finansudvalget:
”Der er mangel på rejer i produktionsanlæggene rundt på kysten. I denne forbindelse mener
Erhvervsudvalget at andelen af fiskeriflådens fangst, der indhandles og behandles på
landanlæggene må tages op til vurdering af hensyn til den hjemlige produktion.
Erhvervsudvalget mener, med ønske om at sikre flere arbejdspladser på land, at man må finde ud af
om 25/75 fordelingen kan betale sig samfundsmæssigt…..”
Landingspligten er noget som Landsstyret forholder sig til i forbindelse med Landsstyrets
fastsættelse af TAC´en for rejer hvert år. Grundlaget for indførelse af landingspligten var for at
undgå udsmid i det havgående rejefiskeri, og i stedet sikre, at de mindre rejer indhandles til
landanlæg med henblik på pilning.
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Med det store fald i priserne på skalrejer gennem de seneste år samt forholdsvis stabile priser på
kogte og pillede rejer i samme periode, er Landsstyret enig i, at det bør overvejes, hvorvidt
landingspligten skal fastholdes på dets nuværende niveau, herunder belyse det bedst mulige
samfundsøkonomiske udbytte af rejefiskeriet.
For at opnå dette har Landsstyret igangsat udarbejdelsen af den såkaldte rejemodel. En
fiskeriøkonomisk model, der kan belyse alle konsekvenser ved forskellige udnyttelsesscenarier,
herunder betydningen af landingspligten. Denne fiskeriøkonomiske model forventes igangsat i løbet
af foråret 2004.
Endvidere skrev Erhvervsudvalget:
”Fiskeriet foregår stort set kun på Vestkysten. Erhvervsudvalget efterlyser derfor en undersøgelse
af, hvorvidt den mindre is på Østkysten giver muligheder for fiskeri.”
Der pågår allerede et ikke ubetydeligt fiskeri på Østkysten, men dette drives primært med store
havgående fiskefartøjer efter arter som rejer, hellefisk, rødfisk og lodde. En betydelig del af dette
fiskeri udføres af udenlandske fiskefartøjer på baggrund af fiskeriaftalen med EU.
Fiskeri i Østgrønland har altid været underlagt ekstreme forhold, såsom vejr, strøm samt vanskelige
isforhold, hvorfor fiskeriet som regel foregår med store fartøjer, som kan operere under de givne
forhold. Hvorvidt reduktionen i is forekomsterne ved Østgrønland kan give anledning til yderligere
fiskeriindsats, foreligger der på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, men fiskeriet vil under
alle omstændigheder være begrænset af den fastsatte TAC for området.
3.4
Aktivitetsområde 60 - 69 Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug
Finansudvalget har bl.a. modtaget følgende besvarelser:
”Finansudvalget beder Landsstyret oplyse, hvornår det centrale planlægningsregister vil blive
etableret.”
Svar:
Da spørgsmålet omkring etablering af et centralt planlægningsregister ressortmæssigt sorterer under
Landsstyrets Sekretariat, er der indhentet oplysninger derfra til besvarelse af Finans-udvalgets
spørgsmål. Landsstyrets Sekretariat har oplyst følgende:
”Grønlands Statistik og EDB-afdelingen er knyttet til Landsstyrets Sekretariat. Det giver øgede
koordineringsmuligheder i omstruktureringen af den offentlige administration og hermed bedre
muligheder for at skabe en hurtigere og mere effektiv borgerservice. Desuden er det hensigten i et
samarbejde mellem Grønlands Statistik og Landsstyrets Sekretariat, at der udarbejdes planer for
den overordnede sikring og samordning af offentlige registre, statistikker m.v. Der er med de
enkelte afdelinger igangsat drøftelser for at nå disse mål.
Der er også igangsat drøftelser vedrørende samarbejde med kommunerne med henblik på at udnytte
fælles ressourcer bedst muligt.
Drøftelserne er formaliseret i et projekt, der overordnet betegnes: "Brug af offentlige data i
Grønland". Etableringen af Det centrale Planlægningsregister afventer dette projekts afslutning
ultimo februar 2004.”
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”Erhvervsudvalget har meddelt Finansudvalget følgende:
Udvalget er vidende om, at arbejdet med at etablere en registerbaseret arbejdsmarkedsstatistisk
database (SULIAQ) blev igangsat i årene 97-98. Udvalget finder, at det er på tide, at der nu gøres
status over og en evaluering af projektet. Udvalget ønsker tillige, at Landsstyret i samarbejde med
Kanukoka bør søge det afklaret hvorfor nogle kommuner ikke ønsker at levere registerbaserede
data til SULIAQ.
Finansudvalget ønsker at modtage Landsstyrets bemærkninger til det forannævnte.”
Svar:
SULIAQ-databasen har dannet grundlag for fremskrivning af den del af befolkningen, der er
defineret som grønlandsk arbejdskraft, fordelt på by og bygd, regioner, alder og køn.
Fremskrivningen kan anvendes i forbindelse med iværksættelse af initiativer, der styrker mobiliteten
på arbejdsmarkedet og til belysning af arbejdsstyrkens sammensætning.
Databasen har endvidere dannet grundlag for analyser af udviklingen i arbejdsstyrken bl.a. med
henblik på at undersøge udviklingen af importen af arbejdskraft. Yderligere er der udfærdiget
notater vedrørende den fremtidige pensionsbyrde. Efter godkendelse af datatilsynet, har SULIAQ
sammen med det danske beskæftigelsesministeriums database, dannet baggrund for undersøgelser
vedrørende import af arbejdskraft. Undersøgelsen omfatter danske statsborgere, der ikke er
defineret som grønlandsk arbejdskraft, der er indvandret til Grønland de sidste 10 år. Også i
samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har SULIAQ-projektet yderligere udarbejdet notater
vedrørende eksport af arbejdskraft. Disse notater belyser situationen for den del af befolkningen,
der er defineret som grønlandsk arbejdskraft, og som flytter til Danmark. I undersøgelsen ses bl.a.
på, hvorvidt det er personer med eller uden uddannelse, der flytter fra Grønland, ligesom det
belyses, hvordan disse personer klarer sig i Danmark.
SULIAQ-projektet har derfor taget de første skridt mod monitering af arbejdsmarkedet, men kan
anvendes langt mere bredt til strukturovervågning, konjunkturanalyser m.m. Databasen er
funktionsdygtig og er fysisk placeret i Edb-afdelingen. De nuværende forskrifter er godkendt af
Datatilsynet og er gældende for både Økonomidirektoratet, Direktoratet for Infrastruktur og
Boliger, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Direktoratet for Erhverv,
Landbrug og Arbejdsmarked, Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Familiedirektoratet.
Det er dog kun Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, der benytter adgangen til
databasen for nuværende. Selvom databasen indeholder mange data og hele strukturen i databasen
er tilrettelagt, mangler der data og databearbejdning før det endelige mål er nået. Dette skyldes
bl.a. at KANUKOKA stadig fastholder at kommunerne ikke skal deltage i projektet. Dette på trods
af Landsstyrets sekretariatets vurdering om, ”at i henhold til lov nr. 294 af 8. juni 1978 om
offentlige myndigheders registre er hjemmelsgrundlaget til stede for offentlige myndigheders
levering af oplysninger med persondata til Direktoratet til brug for analysemodellen Suliaq.
Endvidere har Datatilsynet godkendt forskrifterne til Suliaq, og efterfølgende har der været dialog
med KANUKOKA vedrørende de sidste kommuner (på baggrund af Sekretariatets / Lovkontorets og
Datatilsynets vurdering), men uden resultat.
Det er som anført i mit brev til Finansudvalget af den 30. oktober 2003 planerne at lade Suliaq
indgå som et vigtigt element i forbindelse med etablering af det centrale planlægningsregister. I
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forarbejderne til denne indgår spørgsmålet om kommunernes levering af oplysninger, herunder en
aftale med KANUKOKA herom.
Finansudvalget har bemærket sig, at KANUKOKA stadig fastholder at kommunerne ikke skal
deltage i projektet.
Finansudvalget finder denne situation for uholdbar, idet det ikke kan accepteres at en offentlig
myndighed ikke følger landets lovgivning. Det betyder også at systemet ikke kan anvendes som
tilsigtet.
Finansudvalget skal henstille at Landsstyret tager de nødvendige initiativer til at kommunerne også
deltager i SULIAQ-projektet.
Herudover skal Finansudvalget anmode om tilsendelse af
det på side 2 i brevet fra
Landsstyremedlemmet for Erhverv oplyste om notater vedrørende den fremtidige pensionsbyrde.
Landsstyremedlemmet for Erhverv har yderligere oplyst følgende:
Ad. Formålskonto 64.10 Erhverv
”Til denne konto skal Erhvervsudvalget komme med følgende generelle betragtninger vedrørende
området.
Der er mangel på rejer i produktionsanlæggene rundt på kysten. I denne forbindelse mener
Erhvervsudvalget at andelen af fiskeriflådens fangst, der indhandles og behandles på
landanlæggene må tages op til vurdering af hensyn til den hjemlige produktion.
Erhvervsudvalget mener, med ønske om at sikre flere arbejdspladser på land, at man må finde ud af
om 25/75 fordelingen kan betale sig samfundsmæssigt.”
Svar:
Da spørgsmålet om landingspligtens størrelse og administrationen af kontrollen dermed
ressortmæssigt sorterer under Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst, vil denne besvare de af
Erhvervsudvalget rejste spørgsmål.
”Erhvervsudvalget føler også medansvar for hvordan det går med økonomien. I forbindelse med
vurdering af landanlæggenes økonomi, burde Erhvervsudvalget også kunne følge med i økonomien
for det private fiskerierhverv.”
Svar:
Som Landsstyremedlem med ressortansvar for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked og med
ressortansvar for blandt andet forarbejdningsindustrien, deler jeg Erhvervsudvalgets betragtninger
og ønsker med hensyn til tilvejebringelse af den ønskede indsigt i økonomien inden for
fiskerierhvervet. Mulighederne for at skabe dette overblik i praksis er imidlertid også et
ressourcespørgsmål. Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked har i forbindelse med
overdragelsen af ressortansvaret for dette område fået overført under en fuldtidsstilling til at
varetage opgaven. Selv om det har været nødvendigt gennem omprioriteringer i direktoratet, er det
ikke i øjeblikket muligt at løfte denne opgave i direktoratet, som naturligvis skal ses i sammenhæng
med den øvrige indsats omkring fiskeriet.
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Jeg skal derfor henvise til svarnotatet til beslutningsforslaget fra Ole Dorph om udarbejdelse af en
årlig redegørelse til Landstinget om økonomien i det havgående rejefiskeri (EM 2003/97), som blev
afgivet af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst til førstebehandlingen af forslaget.
”Erhvervsudvalget mener, at det ikke nødvendigvis er dårligt at Hjemmestyrets virksomheder
etablerer virksomheder uden for Grønland, hvis man kan tjene penge på det. Man må bare sikre
disse aktiviteter er gavnlige for Grønland.
Udvalget mener, at det må sikres at vore naturgivne ressourcer udnyttes og bearbejdes her i landet.
Det mener eksempel vis ikke, at det er i orden, at man forsyner udenlandske fiskeindustrier med fisk
vi selv kan bearbejde her i landet.
Erhvervsudvalget ønsker at de hjemmehørende A/S´ er viser mere samfundssind. Der er for tiden alt
for meget fokus på rentabilitet. Man må nøje afveje privatøkonomisk rentabilitet mod
samfundsøkonomisk nytte. Der må ikke nedlægges og eksporteres arbejdspladser, bare for at opnå
ubetydelige rentabilitetsfordele. Vi må huske på, at beskæftigelsesprojekter også er nyttige for dele
af befolkningen, i stedet for bare at udbetale penge til folk.”
Svar:
Landsstyret deler udvalgets opfattelse med hensyn til det formålstjenlige i, at vore virksomheder
også kan tjene valuta hjem til landet i forbindelse med aktiviteter, der foregår uden for landets
grænser. Landsstyret er ligeledes enig i, at sådanne investeringer i den sidste ende også skal
komme samfundet til gode. Dette kan ske gennem konsolidering af de pågældende virksomheder,
udbetaling af udbytte til aktionæren samt investeringer i nye aktiviteter i Grønland.
Hvad sidstnævnte angår er det afgørende, at det er attraktivt for virksomhederne at investere og
udvikle overskudsgivende produktioner, som kan give grobund for levedygtige arbejdspladser.
Forudsætningen for at fastholde flest mulige af de hjemlige arbejdspladser i fiskeindustrien er dels
tilstedeværelsen af ressourcer og ansvarlig forvaltning heraf, dels at gøre det muligt for
virksomhederne at konkurrere med fiskeindustrierne i udlandet ved at skabe de fornødne rammer.
Landsstyret ser derfor heller ingen modsætning mellem det at fokusere på at skabe overskud og det
at udvise samfundssind, tværtimod.
Det fremgår af aktieselskabslovens § 1, stk. 1, at selskaberne omfattet af loven skal være
erhvervsdrivende. Det betyder, at udøvelsen af dets aktiviteter skal have til formål at optjene
overskud. Såfremt der ønskes forfulgt andre formål med de hjemmestyreejede aktieselskaber som
eksempelvis Royal Greenland A/S, bør disse overvejes organiseret i en anden selskabsform.
Royal Greenland A/S har som bekendt for relativt kort tid siden været ude i noget nær en
gældsfælde, da selskabet i en årrække forfulgte andre formål end det at tjene penge og i nogen
henseender forfulgte beskæftigelseshensyn før alt andet. Dette resulterede i et behov for at
gennemføre betydelige strukturtilpasninger, hvilket dels kostede samfundet mange penge at få
gennemført, dels krævede betydelige ressourcer internt i Royal Greenland A/S for at bringe
selskabet på ret køl. Landsstyret ønsker ikke, at selskabet skal bringes ud i en sådan situation igen.
Når dette er bemærket, skal det tilføjes, at Landsstyret er enig i, at de store Hjemmestyreejede
selskaber i kraft af størrelse og placering ikke udelukkende skal fokusere på kortsigtet
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gevinstmaksimering. Landsstyret finder ikke mindst, at disse selskaber har en særlig forpligtelse til
at bidrage til at øge kompetenceniveauet i medarbejderstaben og udvikle ansatte med
lederpotentiale.
Heldigvis er der flere af selskaberne som har taget denne udfordring op, herunder senest ved
forslaget til at etablere det såkaldte ”Royal Greenland Acedemy – Ineriartorta”.
Landsstyret vil i forbindelse med generalforsamlingerne i selskaberne generelt bede bestyrelserne
om, at der i strategiplanerne for selskaberne udarbejdes forslag til, hvordan virksomhedernes
aktiviteter kan bidrage til at skabe en mere selvbærende grønlandsk økonomi.
Det vil efter Landsstyrets opfattelse derfor heller ikke være formålstjenligt at gøre virksomhederne
til beskæftigelsesprojekter.
Muligheden for at lade aktieselskaber indgå i beskæftigelsesprojekter eksisterer i stedet efter
servicekontraktmodellen, hvor selskaberne kan indgå kommercielt i en kontrakt, hvor både vilkår,
betaling og løbetid er klart definerede. Kun derved opnås gennemsigtighed.
Egentlige beskæftigelsesprojekter er der principielt ikke noget i vejen med. Målet med sådanne
projekter bør dog ikke være at fastholde deltagerne i urentable produktioner, men at afbøde
midlertidig ledighed og helst lade kompetenceudvikling og eventuel omskoling indgå i projektet med
henblik på at gøre det nemmere at få jobs i en ikke-subsidieret funktion efterfølgende.
”Erhvervsudvalget konstaterer, at fiskeriet foregår stort set kun på Vestkysten. Erhvervsudvalget
efterlyser derfor en undersøgelse af, hvorvidt den mindre is på Østkysten giver muligheder for
fiskeri.”
Svar:
Da spørgsmålet om selve fiskeriet og reguleringen heraf ressortmæssigt sorterer under
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst, vil denne forholde sig til Erhvervsudvalgets
efterlysning.
Finansudvalget skal henvise til denne besvarelse, som er optaget under afsnit 3.3 foran.
3.5
Aktivitetsområde 70 - 75 Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø
Landsstyreområdet har svaret Finansudvalget således på udvalgets spørgsmål vedrørende
Udbygning af landingsbanestruktur (hovedkonto 87.73.20):
Som det fremgår af de almindelige bemærkninger til FFL 2004, vil Landsstyret arbejde for en
styrket og langsigtet helhedsplanlægning for trafikken, som sikrer en sund transportøkonomi samt
bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. I denne forbindelse vil Landsstyret bl.a. undersøge
mulighederne for fremmedfinansiering af nødvendige investeringer i den trafikale infrastruktur,
herunder forlængelse af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat.
Det er i overskuelig fremtid nødvendigt med udskiftning af den eksisterende Dash-7 flåde. Denne
type fly produceres ikke mere og mere driftsøkonomiske flytyper har set dagens lys. En udskiftning
af den eksisterende Dach-7 flåde kræver imidlertid længere landingsbaner for at sikre en fuld
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udnyttelse af kapaciteten. I første omgang vil dette betyde en forlængelse af landingsbanerne i de
byer, som efter grønlandske forhold, har det største passagergrundlag – dvs. Nuuk og Ilulissat.
Hvorvidt der skal etableres yderligere lufthavne eller i hvilket omfang der skal forlænges andre
landingsbaner end de to nævnte, er endnu uafklaret, men må afvente det trafikale
udredningsarbejde som er påbegyndt med forankring i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. En
endelig redegørelse fremlægges på Landstingets Efterårssamling 2004.
Endelig skal der henvises til FFL 2004 hovedkonto 80.00.80 – Dispositionsbeløb til påbegyndelse
af projekteringer – hvorpå der afsættes midler til en nærmer undersøgelse af landingsbane i
Qaqortoq, flytning af lufthavnen i Nerlerit Inaat til Ujarassuit, simple baner i mindre byer samt
vejforbindelse mellem henholdsvis Narsarsuaq – Narsaq – Qaqortoq og Kangerlussuaq – Sisimiut.
Det afledte arbejde heraf, skal give et prisoverslag på etableringsomkostningerne som derefter vil
indgå i de samfundsøkonomiske vurderinger og politiske prioriteringer.
Finansudvalget tager svaret til efterretning.
Finansudvalget har fra Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø modtaget en
besvarelse af 1.12.2003 om hvorvidt der foreligger ansøgninger fra Kangaatsiaq kommune om
bevillinger til opførelse af servicehuse i 2004. Landsstyremedlemmet oplyser i sit svar at dette ikke
er tilfælde. Denne problematik er efterfølgende blevet uddybet på et samråd den 8. december med
Landsstyremedlemmet.
Kangaatsiaq kommune har ansøgt om opførelse af et servicehus i Iginniarfik, men har efterfølgende
anmodet om at servicehuset bliver udskudt midlertidigt.
På denne baggrund forventer Finansudvalget, at Landsstyret ved FFL 2005 søger at indarbejde en
bevilling til servicehus i Iginniarfik, forudsat Kangaatsiaq kommune igen søger herom efter de
almindelige regler.
Landsstyremedlemmet oplyste i øvrigt at der snarest vil blive udarbejdet en oversigt over hvilke
bygder der har fået etableret et servicehus samt i hvilke bygder der forventes etableret servicehus i
de kommende år. Finansudvalget imødeser modtagelsen af dette materiale.
4.
Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger
Finansudvalget skal generelt om Landsstyrets ændringsforslag bemærke, at de fleste af dem skyldes
behovet for udmøntning af reservebeløb efter at der er indgået ny overenskomstaftale med Meeqqat
Atuarfianneersut Kattuffiat/IMAK.
Hovedkonto 10.10.10 Landsstyret
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med årligt 700.000 kr., som konsekvens af at
Landstinget den 3. november 2003 har godkendt, at antallet af landsstyremedlemmer udvides fra 7
til 8.
Til finansiering af merudgiften søges en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven, jfr. ændringsforslag nr. 116.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
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(Ændringsforslag nr. 111)
Hovedkonto 12.01.14 Nordatlantens Brygge
Landsstyret foreslår at der på nærværende hovedkonto gives en årlig bevilling på 500.000 kr. til
finansiering af kulturelle aktiviteter på Nordatlantens Brygge. Det forudsættes at de 3 andre lande
Danmark, Færøerne og Island hver yder en tilsvarende støtte. Til finansiering af merudgiften søges
en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven, jfr.
ændringsforslag nr. 115.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 112)
Hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 15.237.000 kr. i 2004. I budgetoverslagsårene
foreslås en forhøjelse med 14,3 mio. kr. i 2005, i 2006 en forhøjelse med 13,2 mio. kr. og i 2007 en
forhøjelse med 13,2 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 113)
Hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgifter på det kommunale område
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 2.233.000 kr. i 2004.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto 20.05.20
Bloktilskud til kommunerne, 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
hovedkonto
40.01.04
Pædagogisk,
psykologisk
rådgivning,
hovedkonto
40.01.10
Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, hovedkonto 40.10.13
Vidtgående specialundervisning i folkeskolen, hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole
og hovedkonto 45.10.12 Midtgrønlands Provsti.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 114)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med årligt 500.000 kr. til
finansiering af kulturelle aktiviteter på Nordatlantens Brygge, jfr. ændringsforslag nr. 112.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 115)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med årligt 700.000 kr.,
som konsekvens af at Landstinget den 3. november 2003 har godkendt, at antallet af
landsstyremedlemmer udvides fra 7 til 8, jfr. ændringsforslag nr. 111.
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Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 116)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1,4 mio. kr. i hvert af
årene 2005, 2006 og 2007, som følge af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
73.93.02 Mittarfeqarfiit, jfr. ændringsforslag nr. 132.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 117)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 5,5 mio. kr. i hvert af
årene 2006 og 2007, som følge af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.12.27
Drift af Ilimmarfik, jfr. ændringsforslag nr. 128.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 118)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1,2 mio. kr. i 2005.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto 20.05.20
Bloktilskud til kommunerne, 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
hovedkonto
40.01.04
Pædagogisk,
psykologisk
rådgivning,
hovedkonto
40.01.10
Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, hovedkonto 40.10.13
Vidtgående specialundervisning i folkeskolen, hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole
og hovedkonto 45.10.12 Midtgrønlands Provsti.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 119)
Hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 15.100.000 kr. i 2004. I budgetoverslagsårene
foreslås en nedsættelse med 15,0 mio. kr. i 2005, i 2006 med 14,8 mio. kr. og i 2007 med 14,8 mio.
kr.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelserne på hovedkonto 20.05.20
Bloktilskud til kommunerne, hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke, hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning, hovedkonto 40.01.10
Inerisaavik/Pilersuiffik, hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, hovedkonto 40.10.13
Vidtgående specialundervisning i folkeskolen, hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak og hovedkonto
45.10.12 Midtgrønlands Provsti.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 120)
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Hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 54.000 kr. i 2004. I budgetoverslagsårene foreslås
en forhøjelse med 0,1 mio. kr. i hvert af årene.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 121)
Hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 28.000 kr. i 2004.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 122)
Hovedkonto 40.01.09 Elevindkvarteringen (KAF)
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen, således at en fejl i
aktivitetstallene rettes.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 123)
Hovedkonto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 136.000 kr. i 2004. I budgetoverslagsårene foreslås
en forhøjelse med 0,1 mio. kr. i hvert af årene.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 124)
Hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 59.000 kr. i 2004.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
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Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 125)
Hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.737.000 kr. i 2004. I budgetoverslagsåret 2005
foreslås en forhøjelse med 1,6 mio. kr. og i hvert af årene 2006 og 2007 foreslås en forhøjelse med
1,4 mio. kr.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK samt en indgået aftale med KANUKOKA omkring en regulering af satsen for
vidtgående specialundervisning ved en tillægsaftale til bloktilskudsaftalen for 2004, som svarer til
ansøgte bevilling.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31 Reserve til
merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og hovedkonto
20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 126)
Hovedkonto 40.10.14 Atuarfitsialak
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 37.000 kr. i 2004.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 127)
Hovedkonto 40.12.27 Drift af Ilimmarfik
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 5,5 mio. kr. i både 2006 og 2007.
Som følge af en fornyet gennemgang af administrationsudgifterne med henblik på effektivisering og
den nye byggetakt anses det ikke for nærværende at være realistisk at skulle indregne budget til
aktivitetsudvidelse før end fra 2008, hvor effekten af den nye bygningsmæssige kapacitet giver
udslag i en øget optagelse af studerende og hvor denne øgede kapacitet påregnes at få virkning med
en aktivitetsudvidelse for Ilimmarfik.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 128)

___________________________
EM 2003 / 152
LABU j. nr. 03EM/01.36.02.03-5
Side 18 af 29

8. december 2003

EM 2003 / 152

Hovedkonto 40.14.51 Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen, således at teksten ændres
som følge af ændring af den danske tipslov. Der henvises iøvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 129)
Hovedkonto 40.10.14 Midtgrønlands Provsti
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 45.000 kr. i 2004 og med 0,1 mio. kr. i 2005.
Årsagen hertil er indgåelse af ny overenskomstaftale med Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat/IMAK. Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgifter på det kommunale område, hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og
hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 130)
Hovedkonto 64.11.02 Amutsiviit
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen, således at det er muligt at
fortsætte afviklingen af virksomheden. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 131)
Hovedkonto 73.93.02 Mittarfeqarfiit, drift
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2005, 2006 og 2007,
da lufthavnen i Paamiut ikke planlægges færdiggjort. Beløbet var fastsat til driften af Paamiut
lufthavn. Jfr. ændringsforslag nr. 117 søges hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven forhøjet
tilsvarende.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 132)
Hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 300.000 kr. i 2004. Jfr. ændringsforslag nr. 135
søges bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg forhøjet tilsvarende.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 133)
Hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg
Landsstyret foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til hovedkontoen. Der søges optaget
følgende afsnit i budgetbidraget:
I årene 2005 til 2007 er der på nærværende hovedkonto afsat puljebeløb til igangsætning af
konkrete projekter, der er under projektering på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til
påbegyndelse af projektering. Disse midler vil blive udmøntet løbende, i takt med at projekterne
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bliver færdigprojekteret. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har fremlagt en
10-årig sektorplan, hvor det formodede budget er anført som afbildet i tabellen nedenfor. Der er
tale om det samlede forbrug på folkeskoleområdet for såvel nyanlæg som renovering.
Det skal bemærkes at planen løbende vil blive vurderet i forhold til det faktiske elevtal m.v. på den
pågældende lokalitet.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 134)
Finansudvalget har efter modtagelsen af nærværende ændringsforslag, i forbindelse med samrådet
den 6.12.2003 med Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, modtaget
Sektorplan for folkeskoleområdet ledsaget af brev af 6.12.2003.
Dette materiale vedlægges tillægsbetænkningen som bilag Æ. Finansudvalget kvitterer hermed
for modtagelsen af det længe savnede materiale og vil vende tilbage til det på et senere tidspunkt.
Der er i afsnit 8 som henstilling nr. 26 optaget følgende:
Finansudvalget henstiller at Landsstyret i 2004 og 2005 søger at tilføre flere midler til nyanlæg og
renovering på folkeskoleområdet; der tænkes særligt på de tilfælde, hvor midler bl.a. som følge af
aflysning af projekter i anlægs- og renoveringsfonden, søges tilbageført til finansloven.
Hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 300.000 kr. i 2004. Jfr. ændringsforslag nr. 133
søges bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver nedsat tilsvarende.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 135)
Hovedkonto 10.10.10 Landsstyret
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 1.291.000 kr. i 2004 og med 1,3 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007. Merudgiften er en følge af forslaget til vederlagslov,
som forventes færdigbehandlet af Landstinget inden 3. behandlingen af finanslovsforslaget.
Landsstyrets fremsættelse af forslaget er således betinget af at Landstinget tiltræder vederlagsloven.
Til finansiering af merudgiften søges en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven, jfr. ændringsforslag nr. 140.
Finansudvalget indstiller, under forudsætning af at Landstinget har godkendt ændringen af
vederlagsloven under pkt. EM 2003/139, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 139)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 1.291.000 kr. i 2004 og med 1,3 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007 m.h.p. at finansiere en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen under hovedkonto 10.10.10 Landsstyret.
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Forslaget er en følge af forslaget til vederlagslov, som forventes færdigbehandlet af Landstinget
inden 3. behandlingen af finanslovsforslaget. Landsstyrets fremsættelse af forslaget er således
betinget af at Landstinget tiltræder vederlagsloven.
Finansudvalget indstiller, under forudsætning af at Landstinget har godkendt ændringen af
vederlagsloven under pkt. EM 2003/139, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 140)
Hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering
Landsstyret foreslår at bevillingen, som er en indtægtsbevilling, nedsættes med 8.000.000 kr. årligt,
under forudsætning af at Landstinget vedtager EM 2003/151, Landstingslov om ændring af
landstingslov om afgift på rejer. Bevillingen på hovedkonto 24.11.12 Rejeafgift søges tilsvarende
forhøjet ved ændringsforslag nr. 142.
Finansudvalget indstiller, under forudsætning af at Landstinget har vedtaget EM 2003/151,
Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 141)
Hovedkonto 24.11.12 Rejeafgift
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 8.000.000 kr. årligt, under forudsætning af at
Landstinget vedtager EM 2003/151, Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
Bevillingen på hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering søges tilsvarende nedsat ved ændringsforslag
nr. 141.
Finansudvalget indstiller, under forudsætning af at Landstinget har vedtaget EM 2003/151,
Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 142)
Hovedkonto 40.13.24 Udlån
Landsstyret foreslår at bevillingen nedsættes med 3.200.000 kr. i 2004 og med 9,6 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007.
Forslaget er en konsekvens af at Landsstyret har trukket forslaget om uddannelsesstøtte tilbage (EM
2003/163). Når alle ændringsforslagene nr. 143 - 146 ses under et, er ændringerne budgetneutrale.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 143)
Hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 2.300.000 kr. i 2004 og med 6,8 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007.
Forslaget er en konsekvens af at Landsstyret har trukket forslaget om uddannelsesstøtte tilbage (EM
2003/163). Når alle ændringsforslagene nr. 143 - 146 ses under et, er ændringerne budgetneutrale.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 144)
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Hovedkonto 40.13.60 Særydelser, rejseudgifter mm, USF
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 300.000 kr. i 2004 og med 1,0 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007.
Forslaget er en konsekvens af at Landsstyret har trukket forslaget om uddannelsesstøtte tilbage (EM
2003/163). Når alle ændringsforslagene nr. 143 - 146 ses under et, er ændringerne budgetneutrale.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 145)
Hovedkonto 40.13.61 Særydelser, rejseudgifter mm, KIIIP’s institutioner
Landsstyret foreslår at bevillingen forhøjes med 600.000 kr. i 2004 og med 1,8 mio. kr. i hvert af
budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007.
Forslaget er en konsekvens af at Landsstyret har trukket forslaget om uddannelsesstøtte tilbage (EM
2003/163). Når alle ændringsforslagene nr. 143 - 146 ses under et, er ændringerne budgetneutrale.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 146)
5.
Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger
De enkelte forslag til tekstanmærkninger fremgår af det følgende. Bemærkningerne til
tekstanmærkningerne fremgår af bilag V til betænkningen.
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20 - 29
Til hovedkonto 24.11.18 Ensfragtafgift
Landsstyret foreslår, at Tekstanmærkningen udgår.
Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen udtages.
(Ændringsforslag nr. 136)
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke - Aktivitetsområde 40 45
Til hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån
Landsstyret foreslår, at den eksisterende tekstanmærkning erstattes med:
I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved
Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august
2002 således:
-

I hvert støtteår kan der ydes studielån på 6.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august
til 31. juli.
En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. Der
ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning.

Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 147)
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Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg
Landsstyret foreslår, at den eksisterende tekstanmærkning erstattes med:
I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved
Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes det månedlige stipendium i perioden frem til
31. juli 2004 således:
2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse.
4.725 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark.
4.200 kr. til andre uddannelsessøgende.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 148)
Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter mm, USF
Landsstyret foreslår, at den eksisterende tekstanmærkning erstattes med:
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands
Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er
begrundet i:
Krav fra udenlandske myndigheder.
Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution.
Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen.
Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.
Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med
særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder
uddannelser uden for Grønland og Danmark.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 149)
Til hovedkonto 40.13.61 Særydelse, rejseudgifter mm., KIIIPs institutioner
Landsstyret foreslår, at den eksisterende tekstanmærkning erstattes med:
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands
Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er
begrundet i:
Krav fra udenlandske myndigheder.
Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution.
Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen.
Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.
Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med
særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder
uddannelser uden for Grønland og Danmark.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 150)
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Til hovedkonto 40.14.15 Aftalebundne tilskud til kulturområdet
Landsstyret foreslår:
Nr. 2.
Der er optaget nye bemærkninger til tekstanmærkningen.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 137)
Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug - Aktivitetsområde 64
Til hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet
Landsstyret foreslår følgende nye tekstanmærkning:
Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende ansøgninger om økonomiske dispositioner
med udgiftsvirkning i og udover finansåret som vedrører initiativer til at sikre produktion af lam,
herunder slagteri af lam i Narsaq.
Finansudvalget indstiller, at den nye tekstanmærkning godkendes.
(Ændringsforslag nr. 138)
6.
Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger
Finansudvalget kan konstatere at landsstyret ikke har fremsendt ændringsforslag på følgende
områder:
Hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold (henstilling nr. 11); Finansudvalget tilkendegav under 2.
behandlingen at man ville vurdere sagen mhp. 3 behandlingen.
Hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri (henstilling nr. 21)
Hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter (henstilling nr. 24).
Finansudvalget har i denne anledning afholdt samråd med Landsstyremedlemmet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke lørdag den 6. december.
Finansudvalget har herpå besluttet fremsættelse af følgende ændringsforslag:
Hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold
Repræsentanterne for Siumut tilslutter sig Landsstyrets forslag, ligesom repræsentanten for IA
tidligere havde meddelt.
Som konsekvens heraf har et mindretal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for
Atassut og Demokraterne besluttet at fremsætte et ændringsforslag. Mindretallet foreslår, at
bevillingen forhøjes med 1.000.000 kr. til 6.865.000 kr. svarende til udgiftsniveauet i 2002.
Bevillingen foreslås ligeledes forhøjet med 1,0 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2005, 2006
og 2007. Mindretallet foreslår at merudgifterne finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af
driftsreserven, jfr. ændringsforslag nr. 152.
Mindretallet vil endvidere henvise til nedenstående tekst, som Finansudvalget har modtaget fra
Landstingets Kultur- og Undervisningsudvalg d. 08.12.2003:
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Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har gennemgået Landsstyrets svarbrev vedr. udvalgets
spørgsmål til Finanslovforslag 2004.
Udvalget har på baggrund heraf besluttet at meddele Finansudvalget samt Landsstyremedlemmet
for Kultur, Uddannelse og Kirke om udvalgets holdning til en bevillingsreduktion på hovedkonto
40.10.12 vedr. efterskoleophold.
Udvalget vil derfor gøre opmærksom på, at udvalget ikke er stemt for en nedskæring på
forhåndenværende grundlag. Udvalget finder det nødvendigt, at der først iværksættes en
undersøgelse af, hvilken gruppe elever, som afbryder deres efterskoleophold samt af hvilke grunde,
efterskoleophold afbrydes. Før der foreligger en klar statistik på dette område, kan udvalget ikke
støtte en nedskæring.
Endvidere ønsker udvalget, at der iværksættes flere og bedre foranstaltninger til at forberede
eleverne på et efterskoleophold samt for at støtte eleverne under selve opholdet.
Udvalget henviser desuden til udvalgets første skrivelse af 10. november 2003 (J.nr. 01.35.01-131)
vedr. Finanslovforslag 2004 og fastholder sin indstilling til hovedkonto 40.10.12, som den fremgår
heraf.
Et mindretal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne,
indstiller, at forslaget godkendes.
Et flertal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit og Siumut,
indstiller, at forslaget forkastes.
(Ændringsforslag nr. 151)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Et mindretal af Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne foreslår
at bevillingen nedsættes med 1,0 mio. kr. i 2004 og i hvert af budgetoverslagsårene 2005, 2006 og
2007 m.h.p. at finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 40.10.12
Efterskoleophold, jfr. ændringsforslag nr. 151.
Et mindretal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne,
indstiller, at forslaget godkendes.
Et flertal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit og Siumut,
indstiller, at forslaget forkastes.
(Ændringsforslag nr. 152)
Med hensyn til Hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri henviser Finansudvalget til næste
afsnit Finansudvalgets forslag til ændring af tekstanmærkninger.
Hovedkonto 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB afgifter
Et enigt Finansudvalg foreslår at der godkendes en bevilling til hovedkontoen, som betyder fortsat
afsættelse af 1.200.000 kr. årligt på nærværende hovedkonto. Bevillingen skal administreres på
samme grundlag som i 2003, og med 600.000 kr. i portostøtte og 600.000 kr. som tilskud til
betaling af NCB afgifter. Forslaget fremsættes med baggrund i Landstingets opbakning under
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debatten ved anden behandlingen af FFL 2004. Finansudvalget foreslår at merudgifterne finansieres
ved en tilsvarende nedsættelse af driftsreserven, jfr. ændringsforslag nr. 154.
Finansudvalget skal endelig efterlyse en mediepolitisk redegørelse på en af samlingerne i 2004.
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 153)
Hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Finansudvalg foreslår at bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 1.200.000 kr. i 2004 og med
1,2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007 mhp. finansiering af merudgifterne
ved ændringsforslag nr. 153
Finansudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
(Ændringsforslag nr. 154)
Herudover har et mindretal bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne fremsat et
ændringsforslag til hovedkonto 84.40.13 Ilimmarfik (ændringsforslag nr. 155). Et flertal af
Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Siumut og IA indstiller at dette forslag forkastes.
Hovedkonto 84.40.13 Ilimmarfik
Repræsentanterne for Atassut og Demokraterne foreslår at der godkendes et 0-budgetbidrag til
hovedkontoen. Der henvises til budgetbidraget.
Forslaget går ud på at Landstinget beslutter, at projektet til Ilimmarfik ikke igangsættes i 2004,
men stilles i bero indtil videre med henblik på at det grønlandske samfund får råd til at gennemføre
projektet på et senere tidspunkt.
For nærværende finder mindretallet at der er så store og presserende behov, især på
folkeskoleområdet, at mindretallet finder at de herved frigjorte midler på 150 – 200 mio. kr.,
herunder 35 mio. kr., som henligger i anlægs- og renoveringsfonden, i stedet bør anvendes til
renovering af folkeskoleområdet.
Et mindretal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne,
indstiller, at forslaget godkendes.
Et flertal af Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit og Siumut,
indstiller, at forslaget forkastes.
(Ændringsforslag nr. 155)
7.
Finansudvalgets forslag til ændring af tekstanmærkninger
Et enigt Finansudvalg foreslår følgende nye tekstanmærkning:
Til hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri
Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende en større Projektbevilling, og dermed et
større Landskassetilskud til projektnr. 160.53.011 Aktivitetshus i Upernavik, når der foreligger et
færdigforhandlet forslag mellem Upernavik kommune og Landsstyret om den endelige finansiering
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af projektet. En forhøjelse af Projektbevillingen må forventes at medføre et yderligere tilskud fra
Landskassen i 2005 eller senere.
(Ændringsforslag nr. 156)
Bemærkninger til tekstanmærkningen
Finansudvalget har på flere samråd med Landsstyremedlemmer drøftet projektet til aktivitetshus i
Upernavik.
Det er herunder bl.a. oplyst at Der ydes et tilskud til kommunens opførelse af et aktivitetshus med
6,0 mio. i 2003 og 2004, dvs. i alt 12,0 mio. kr. Der påregnes ifølge finansloven en samlet
projektudgift på 25,5 mio. kr.
Ifølge projektbeskrivelsen er økonomien sammensat af :
1. lån i Lokale- og Anlægsfonden – 6,0 mio. kr.
2. Kommunalt indskud 7,5 mio. kr.
3. Tilskud fra Landskassen 12,0 mio. kr.
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke var ikke bekendt med en
ansøgning om forhøjelse af tilskuddet med 3,6 mio. kr. til 29,1 mio. kr. Den nævnte ansøgning
skulle være blevet afleveret til sidstnævnte under et møde i foråret 2003 mellem Upernavik
kommune og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur. Finansudvalget ønsker
efterfølgende at modtage en redegørelse for hvad der er sket med denne korrespondence.
Finansudvalget forudsætter at Landsstyret søger en afklaring af de finansielle forhold for
aktivitetshuset, således at der i februar-marts måned 2004 fremlægges en bevillingsansøgning for
Finansudvalget, som indeholder et forslag til fordeling af merudgiften, samt fastsættelse af en
revideret Projektbevilling.
Da en merudgift til projektet må forventes at skulle afholdes i 2005 eller senere, kan
Finansudvalget ikke konkret godkende denne, men tekstanmærkningen bemyndiger Finansudvalget
til at godkende en større Projektbevilling, hvorefter projektet vil kunne igangsættes uden at afvente
en ny finanslov.
8.
Ændringsforslag fra Landstingets Udvalg for Forretningsordenen
Fra Landstingets Udvalg for Forretningsordenen er der modtaget 1 ændringsforslag, nr. 157, som
konsekvens af forslaget til ændring af vederlagsloven (EM 2003/139).
Hovedkonto 01.10.10 Landstinget
Landstingets Udvalg for Forretningsordenen foreslår at bevillingen forhøjes med 3.567.000 kr. i
2004 og med 3,6 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2005, 2006 og 2007. Merudgiften er en
følge af forslaget til vederlagslov, som forventes færdigbehandlet af Landstinget inden 3.
behandlingen af finanslovsforslaget. Fremsættelsen af forslaget er således betinget af at Landstinget
tiltræder vederlagsloven.
(Ændringsforslag nr. 157)
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9.
Henstillinger fra Finansudvalget
Henstilling nr. 25
Finansudvalget henstiller at Landsstyret tager de nødvendige initiativer til at kommunerne også
deltager i SULIAQ-projektet, jfr. afsnit 3.4 i betænkningen.
Henstilling nr. 26
Finansudvalget henstiller at Landsstyret i 2004 og 2005 søger at tilføre flere midler til nyanlæg og
renovering på folkeskoleområdet; der tænkes særligt på de tilfælde, hvor midler bl.a. som følge af
aflysning af projekter i anlægs- og renoveringsfonden, søges tilbageført til finansloven.
10.
De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene
Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene til Landstingets 3. behandling af Landsstyrets
forslag til finanslov for 2004 vil samlet medføre, at det budgetterede Drifts-, Anlægs- og
Udlånsoverskud, DAU-saldoen, vil udgøre uændret –10.719.000 kr. i 2004 (et overskud).
Der er her set bort fra indstillinger fra mindretal i Finansudvalget samt forslaget fra Landstingets
Udvalg for Forretningsordenen; sidstnævnte forslag, som ikke har været behandlet af
Finansudvalget, jfr. Landstingets Forretningsorden, medfører en forringelse af DAU-resultatet i
2004 med 3.567.000 kr., hvorefter DAU-resultatet vil være -7.152.000 kr. (et overskud) i 2004,
hvis dette forslag tiltrædes.
I budgetoverslagsårene bliver DAU-overskuddet reduceret årligt med 3,6 mio. kr. til:
2005 -48,6 mio. kr.
2006 –67,6 mio. kr.
2007 –55,6 mio. kr.

11.
Indstillinger fra Finansudvalget
Et enigt Finansudvalg indstiller, at de 40 ændringsforslag nr. 111 – 150 godkendes af Landstinget.
Et enigt Finansudvalg har fremsat 3 ændringsforslag, nr. 153, 154 og 156 og indstiller at de
godkendes.
Et mindretal af Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Atassut og Demokraterne har
fremsat 3 ændringsforslag nr. 151, 152 og 155, og indstiller at de godkendes. Et flertal af
Finansudvalget bestående af repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit og Siumut indstiller de 3
ændringsforslag til forkastelse.
Endelig har Landstingets Udvalg for Forretningsorden fremsat ændringsforslag nr. 157. Dette
forslag fremlægges uden indstilling fra Finansudvalget.
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Efter Landstingets afstemning om de til 3. behandlingen fremsatte ændringsforslag, indstiller
Finansudvalget at det samlede lovforslag herefter vedtages i den foreliggende form.

Ole Thorleifsen
Ane Hansen (IA)

formand (Siumut)

Augusta Salling (Atassut)

Isak Davidsen (Siumut)

Per Skaaning (Demokraterne)
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Forslag til Finanslov 2004
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Svarnotat
3. Behandling

Svarnotat
Jeg vil hermed på landsstyrets vegne takke Finansudvalget for fremlæggelse af betænkning til 3.
behandlingen af Forslag til Finanslov for 2004.
Landsstyret skal endnu engang kvittere for den enighed i landsstyrets overordnede linie, der er
kommet til udtryk senest i Finansudvalgets betænkning til 3. behandlingen af finanslovsforslaget og
i forbindelse med 2. behandlingen af finanslovsforslaget her i Landstingssalen.
En overordnet linie der betyder, at vi i finanslovsforslaget prioriterer fremadrettede initiativer. Initiativer som uddannelses- og erhvervsudvikling, der er væsentlige for at skabe en selvbærende økonomi. Med til disse prioriteringer hører også folkeskolerne, forsyninger og boliger på anlægsområdet og der er endvidere afsat særskilte midler til vedligeholdelse af bygninger. Med denne finanslov
tilslutter Landstinget sig også, at vi inden for en dalende udgiftsramme i de kommende år prioriterer
et stigende beløb til uddannelse og erhvervsudvikling ved at spare på tilskud og trafikområdet og på
udgifterne til administration, herunder bloktilskuddet til kommunerne. Det indgår også, at Landstinget fastholder bevillingerne til sundhedsvæsenet på samme niveau som i 2003, og landsstyret har
noteret sig at Atassut og Demokraterne er åbne overfor en dialog og et eventuelt bredt forlig om
sundhedspolitiske prioriteringer i de kommende år.
I bestræbelserne på at højne uddannelsesniveauet er folkeskolen et bærende element. Udover kvalitet i undervisningen er tidssvarende bygninger en nødvendighed. Derfor fremsætter landsstyret til
denne 3. behandling et ændringsforslag til finanslovsforslaget, der tager fat på en langsigtet prioritering af, hvordan vi gennem de kommende år skal udbygge og renovere folkeskolebygningerne. Prioriteringen bygger på rapporter om by- og bygdeskolernes bygningsmæssige tilstand og behov ved
gennemførelse af den gældende skoleforordning. Tilstandsrapporterne for skolerne er udtryk for
skøn på baggrund af tilgængelige data og derfor kan eksempelvis budgetterne for de enkelte skoler
ændre sig. Det er forudsat at prioriteringen årligt skal opdateres med de seneste oplysninger om
blandt andet bygningernes tilstand og befolkningsudviklingen. Prioriteringerne tilrettes i takt med
projektering af de enkelte projekter. Men det overordnede budskab er, at vi nu har fået et langsigtet
prioriteringsredskab, der skaber grundlaget for dette helt fundamentale område for vores samfund
og dermed at opgaven kan løses så hurtigt og så effektivt som muligt.
Jeg skal på vegne af landsstyret kommentere enkelte elementer i Finansudvalgets betænkning til 3.
behandlingen af finanslovsforslaget.
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Landsstyret skal ligesom i forbindelse med 2. behandlingen af finanslovsforslaget efterlyse Finansudvalgets substantielle begrundelser for ændringsforslagene om portostøtte og NCB-afgift samt om
aktivitetshuset i Upernavik. Landsstyret finder ikke, at det er begrundet, hvorfor der fortsat skal
ydes portostøtte i al fremtid og hvorfor distributionen af aviser ikke kan ske elektronisk som foreslået under 2. behandlingen af finanslovsforslaget. Landsstyret finder det heller ikke begrundet, at
Hjemmestyret nu skal finansiere en udvidelse af et aktivitetshusprojekt i Upernavik når mange skoler skal vente i årevis på at blive udvidet og renoveret, og når Finansudvalget i øvrigt selv henstiller,
at folkeskoleområdet skal tilføres flere midler i 2004 og 2005. Landsstyret finder derfor ikke at disse ændringsforslag kan bringes til afstemning uden at Finansudvalget har begrundet disse indstillinger.
Jeg skal endvidere meddele, at landsstyret fremsætter et ændringsforslag på driftsreserven som finansiering til Landstingets Formandskabs ændringsforslag som er en konsekvens af vederlagsloven.
Landsstyret ønsker dermed at fastholde det overskudsmål, som har fået opbakning her i Landstinget
i forbindelse med behandlingen af finanslovsforslaget.
Landsstyret tager forbehold for Finansudvalgets ændringsforslag, og derfor foreslår landsstyret, at
Landstinget stemmer samlet om ændringsforslag nr. 1-150 men stemmer separat om ændringsforslag nr. 151-152 om NCB-afgifter og portostøtte, om ændringsforslag nr. 153-154 om efterskoleophold, om ændringsforslag nr. 155 om Ilimmarfik, om ændringsforslag nr. 156 om aktivitetshus i
Upernavik og endelig om ændringsforslag nr. 157-158 om vederlag til medlemmer af Landstinget.
Afslutning
Jeg skal endnu engang fra denne talerstol udtrykke mit håb om, at Landstinget fortsat vil fokusere
på de store fremadrettede emner der er prioriteret i finanslovsforslaget og dermed skabe fundamentet for at fastholde denne prioritering i de kommende finanslove.
Hvis vi på et realistisk grundlag vil arbejde hen i mod selvstyre, selvbærende økonomi og selvstændighed, så skal vi samtidig erkende at det kræver ansvarlighed, langsigtet planlægning og mod til at
træffe beslutninger og fastholde beslutninger. Landsstyret mener at finanslovsforslaget for 2004 er
udtryk for dette og landsstyret vil i de kommende finanslove vise modet til at fastholde disse prioriteringer. Landsstyret håber derfor, at det samlede Landsting, der i dag skal vedtage en finanslov,
også vil bidrage til at bakke prioriteringerne op i de kommende år.

