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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003

FM 2004/17

§ 1.

Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2003
fastsættes i bilag 1.

§ 2.

Ændringer i tekstanmærkninger for 2003 fastsættes i bilag 2.

Grønlands Hjemmestyre, den xx.xx 2004

Hans Enoksen
/
Josef Motzfeldt

5

6

Landsstyrets Sekretariat

Landsstyreformanden 10-14

Tillægsbevillingslov 2003
Bevillingsoversigt

Udenrigskontorets adm
Repræsentationen i Bruxelles
Grønlands bidrag til NPP
Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger
Information og formidling af int. Programsamarbej

14.02.05 Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale ED

10.17.01 Grønlands Statistik

10.14.01
10.14.12
10.14.17
10.14.20
10.14.21

10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra Aktieselskaber
10.13.13 kontante udgifter til aktieselskaber

10.06.20 Indsamling til ofrenene for krigen i Irak
10.06.21 Hjælp til jordskælvsofre i Iran

8.781.000
-7.683.000

7.683.000

-7.002.000
-3.691.000
-585.000
-550.000
-1.000.000

0

7.002.000
3.691.000
585.000
550.000
1.000.000

-70.800.000
22.100.000

70.800.000
-22.100.000

7.683.000

0
500.000
0

-5.300.000

1.100.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

19.203.000
0
5.300.000

Finanslov
2003

10.02.02 Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale ED

10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, adm
10.01.04 Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum
10.01.17 Selvstyrekommision

10

Bilag 1

-369.000
200.000

495.000

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

28.0ktober2003
30.december2003

03.-33
03.-57

10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003

ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring

0 10. november 2003 ressortændring

8.781.000 10. november 2003 ressortændring

0
0
0
0
0

0 10. november 2003 ressortændring
0 10. november 2003 ressortændring

131.000
200.000

7.683.000 10. november 2003 ressortændring

20.303.000 24.november2003
ØD
495.000
28.oktober2003
03.-33
0 10. november 2003 ressortændring

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

7

Råstofdirektoratet

Råstofdirektoratet, adm
Råstofprojekter
Råstofdirektoratet, - indtægtsdækket virksomhed
Servicekontrakter på råstofområdet

18.01.01
18.01.02
18.01.03
18.01.04

0
0
0
0

0
0

17.02.10 Udbytte, udlodning og salg fra Aktieselskaber
17.02.11 Kontante udgifter til aktieselskaber

18

0

Direktoratet for Selvstyre

17.01.01 Direktoratet for Selvstyre

17

Finanslov
2003

12.397.000
18.648.000
0
3.000.000

-70.800.000
22.100.000

5.300.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003
Landsstyremedlemmet for Selvstyr og Justitsområdet samt Råstoffer 17-18

Bevillingsoversigt

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

12.397.000
18.648.000
0
3.000.000

10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003

ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring

-70.800.000 10. november 2003 ressortændring
22.100.000 10. november 2003 ressortændring

5.300.000 10. november 2003 ressortændring

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

8

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
Reserve til midlertidige foranstaltninger
Reserve til midlertidige foranstaltninger
Reserve til midlertidige foranstaltninger
Reserve til midlertidige foranstaltninger

Udenrigsdirektoratet

Udenrigskontorets adm.
Repræsentation i Bruxelles
Grønlands bidrag til NPP
Information og formidling om int. Programsamarb
Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger

27

27.01.01
27.01.02
27.01.03.
27.01.04
27.01.06

0
0
0
0
0

27.600.000

9.955.000

25.898.000

736.407.000

20.05.20 Bloktilskud til kommunerne

20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.51
20.11.51
20.11.57
20.11.57
20.11.57
20.11.57

29.276.000

Økonomidirektoratet

20.01.01 Økonomidirektoratet, adm.

20

Finanslov
2003

7.002.000
3.691.000
585.000
1.000.000
550.000

-6.667.000

6.549.000

-2.150.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender 20-27

Bevillingsoversigt

-2.100.000
-9.900.000
-4.000.000
-460.000

-1.000.000
-3.900.000
-126.000
-2.115.000
-1.200.000
-1.290.000
-200.000
-2.282.000

7.002.000
3.691.000
585.000
1.000.000
550.000

24.898.000
20.998.000
20.872.000
18.757.000
17.557.000
16.267.000
16.067.000
7.673.000
1.006.000
25.500.000
15.600.000
11.600.000
11.140.000

742.956.000

27.126.000

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003

8. maj 2003
1. juli 2003
28.oktober2003
17.december2003
10.december2003
17.december2003
30.december2003
10.december2003
19.december2003
14.august 2003
1. juli 2003
4.december2003
4.december2003

19.december 2003

24.november2003

Dato for
godk.
(dag-md-år)

03.-09
03.-10
03.-33
03.-45
03.-43
03.-50
03.-57
03.-43
ØD
03.-11
03.-14
03.-39
03.-16

ØD

ØD

ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring

FU
sagsnr.

9

Familiedirektoratet, adm
Familiedirektoratet, adm
Ydelser udenfor kommunal inddeling
Bistandsværger i Danmark

Fælleskonto for landsdækkende børne- og unge ins
Inuusuttut Inaat, Qaqortoq
Røde Kors Børnehjem, Nuuk
Uulinermiut, Nuuk
Meeqat Illuat, Nuuk
Gertrud Rasks Minde, Sisimiut
Qasapermiut, Sisimiut
Meeqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq
Aja, Nuuk
Matu og Pigeprojektet

30.01.01
30.01.01
30.01.10
30.01.12

30.10.02
30.10.10
30.10.11
30.10.13
30.10.14
30.10.15
30.10.16
30.10.18
30.10.22
30.10.23

30.13.02
30.13.05
30.13.06
30.13.08
30.13.09
30.13.17
30.13.19
30.13.21
30.13.22
30.13.25
30.13.28
30.13.28

Fællesudgifter for specialinstitutioner
Handicapvidenscenter
Tilskud til beskyttede boenheder og kørselsordning
Handicapforsorg i Grønland
Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompe
Aaqa, Nuuk
Najagaqafik Elisibannguaq, Maniitsoq
Uiluiit, Atuartut Tusilartut Najugaqafiat, Sisimiut
Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat
HandicapsatellittenNappisi, Tasiilaq
Handicapinstitution i Paamiut
Handicapinstitutionen i Paamiut

30.12.14 Revalidering

Direktoratet for Familie

30

4.186.000
315.000
6.007.000
30.503.000
54.559.000
10.793.000
8.176.000
4.200.000
12.527.000
3.668.000
0

3.000.000

-3.000.000
200.000
-315.000
867.000
748.000
-1.615.000
500.000
300.000
-500.000
1.500.000
-200.000
3.900.000
-1.000.000

-800.000
-500.000
1.700.000
750.000
-500.000
-400.000
200.000
1.500.000
500.000
500.000

5.731.000
6.958.000
10.223.000
4.531.000
8.394.000
5.952.000
5.061.000
5.762.000
5.094.000
5.094.000

17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003

24.november2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45

ØD
03.-12
03.-45
03.-45

4.386.000
0
6.874.000
31.251.000
52.944.000
11.293.000
8.476.000
3.700.000
14.027.000
3.468.000
3.900.000
2.900.000

17.december2003
17.december2003
2.septemper2003
2.september 2003
2.september 2003
17.december2003
17.december 2003
17.december 2003
17.december 2003
17.december 2003
1. juli 2003
17.december 2003

03.-45
03.-45
03.-20
03.-20
03.-20
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-45
03.-10
03.-45

0 10. november 2003 ressortændring

4.931.000
6.458.000
11.923.000
5.281.000
7.894.000
5.552.000
5.261.000
7.262.000
5.594.000
5.594.000

14.609.000
14.959.000
5.000
530.000

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

55.000
450.000

1.050.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

350.000
-50.000
80.000

13.559.000

Finanslov
2003

Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed 30-32

Bevillingsoversigt

10

Patientbehandling i udlandet, somatiske
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Center for Sundhedsuddannelser
Det Grønlandske Patienthjem

Kystledelsen
Fællesudgifter, Lægebetjening
Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Fællesudgifter, Tandlægebetjening
Sundhedsdistrikter, Tandlægebetjening

32.10.03
32.10.05
32.10.05
32.10.06
32.10.07

32.11.01
32.11.02
32.11.03
32.11.04
32.11.04
32.12.02
32.12.03
-5.000.000
1.200.000
5.000.000
1.000.000
-1.000.000

4.667.000
46.094.000

-1.500.000

14.528.000
19.671.000
7.469.000
32.880.000
45.489.000
333.675.000

-4.000.000
4.300.000

79.269.000
203.787.000

13.628.000

Direktoratet for Sundhed

32

32.01.01 Direktoratet for Sundhed, adm

Forebyggende oplysningsvirksomhed
605.000
639.000
Kurser om hjælp til børn og unge samt barnets rett
Ekstraordinær indsats i Qaanaaq Kommune
524.000
3.216.000
Opkvalificering af socialrådgivning samt beh. Af m
Opkvalifisering af socialrådgivning samt behandl. af misbrugte
Handleplan Ittoqqortoormiut
2.038.000
0
Opkvalificering af institutionsmedarbejdere i Paam
Opkvalifisering af institutionsmedarbejdere i Paamiut

30.14.14
30.14.19
30.14.20
30.14.23
30.14.23
30.14.25
30.14.26
30.14.26

1.653.000

18.000

1.667.000
130.000

14.000

-200.000
-250.000
-200.000
-350.000
-400.000
-800.000
1.000.000
500.000

7.487.000
27.880.000
46.689.000
338.675.000
340.328.000
5.667.000
45.094.000

75.269.000
208.087.000
209.754.000
14.658.000
18.171.000

13.642.000

405.000
389.000
324.000
2.866.000
2.466.000
1.238.000
1.000.000
1.500.000

10.december2003
9.december2003
9.december2003
9.december2003
10.december2003
9.december2003
9.december2003

9.december2003
9.december2003
10.december 2003
10.december 2003
9.december2003

10.december2003

17.december2003
17.december2003
17.december2003
19. juni 2003
17.december2003
17.december2003
8. maj 2003
17.december2003

03.-43
ØD
ØD
ØD
03.-43
ØD
ØD

ØD
ØD
03.-43
03.-43
ØD

03.-43

03.-45
03.-45
03.-45
03.-12
03.-45
03.-45
03.-09
03.-45

11

8.781.000

11.647.000

45.10.12 Midtgrønland, Thule og Østgrønlands provstikonto

46.01.01 Grønlands Statistik

51.554.000

40.14.18 KNR

31.133.000
11.701.000
8.278.000
15.636.000
8.993.000
14.972.000
18.615.000
10.336.000

Bygge- og Anlægsskolen
Imarsiornermik Ilinniarfik
ATI, Fiskeindustriskolen
De lokale Erhvervsskoler, STI
Levnedmiddelskolen, Inuili
Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq

40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

40.11.13
40.11.14
40.11.18
40.11.19
40.11.21
40.11.23

6.301.000
9.358.000

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og
22.790.000
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke, ad.
Pædagogisk, psykologisk rådgivning
5.934.000
Elevadministrationen
16.764.000
Elevadministrationen
Inerisaavik/Pilersuiffik
38.427.000
Inerisaavik/Pilersuiffik
IT-området
4.026.000

40.01.01
40.01.01
40.01.04
40.01.09
40.01.09
40.01.10
40.01.10
40.01.18

40.10.11 AdoLyngep Atuarfia
40.10.14 Atarfitsialak

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

40

Finanslov
2003

-8.781.000

12.000

19.000
12.000

48.000
-4.026.000

18.000
9.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 40-46

Bevillingsoversigt

-250.000

195.000
383.000

538.000
-72.000
-84.000
3.200.000
-18.000
-103.000

2.731.000
-839.000
-2.763.000

400.000

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

19.december2003

17.december2003

17.december2003
17.december2003

17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003
17.december2003

19.december2003
19.december2003

ØD

03.-50

03.-51
03.-51

03.-51
03.-51
03.-51
03.-50
03.-51
03.-51

ØD
ØD

0 10. november 2003 ressortændring

11.659.000

51.304.000

18.810.000
10.719.000

31.671.000
11.629.000
8.194.000
18.836.000
8.975.000
14.869.000

6.320.000
9.370.000

23.190.000 17.december2003
03.-50
23.208.000 19.december2003
ØD
5.943.000 19.december2003
ØD
19.495.000 17.december2003
03.-50
18.656.000 17.december2003
03.-51
35.664.000 17.december2003
03.-50
35.712.000 19.december2003
ØD
0 10. november 2003 ressortændring

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

12

Midlertidige mindstepriser
Midlertidige mindstepriser
Olietilskud
Olietilskud

50.06.02
50.06.02
50.06.21
50.06.21

50.08.16 Finasieringsstøtte til landbruget
50.08.17 Udviklingsstøtte til landbrug

Direktoratet for Fiskeri og Fangst

50

5.697.000
5.928.000

2.100.000

10.000.000

Finanslov
2003

Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst 50-51

Bevillingsoversigt

-5.697.000
-5.928.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

7.600.000
4.000.000
2.300.000
460.000

1. juli 2003
4.december2003
1. juli 2003
4.december2003

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

03.-14
03.-39
03.-14
03.-16

0 10. november 2003 ressortændring
0 10. november 2003 ressortændring

17.600.000
21.600.000
4.400.000
4.860.000

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

13

Råstofdirektoratet, adm
Råstofprojekter
Råstofdirektoratet - indtægtsdækket virk.
Servicekontrakter på råstofområdet

12.397.000
18.648.000
0
3.000.000

0
0

64.15.16 Finansieringsstøtte til landbruget
64.15.17 Udviklingsstøtte til landbrug

66.01.01
66.01.02
66.01.03
66.01.04

0

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked

64.13.21 Revalidering

60

Finanslov
2003

-12.397.000
-18.648.000
0
-3.000.000

5.697.000
5.928.000

3.000.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked 64

Bevillingsoversigt

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

0
0
0
0

10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003
10. november 2003

ressortændring
ressortændring
ressortændring
ressortændring

5.697.000 10. november 2003 ressortændring
5.928.000 10. november 2003 ressortændring

3.000.000 10. november 2003 ressortændring

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

14
Finanslov
2003

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

IT-området (ressortændring den 15.09.03)
IT-området
Intern Godstransport med skib
Asiaq

70

70.14.10
70.14.10
73.10.11
74.94.02

0
58.200.000
13.695.000

Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø 70-99

Bevillingsoversigt

4.026.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

-2.028.000
-813.000
813.000

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

4.026.000 10. november 2003 ressortændring
-2.028.000 17.december2003
03.-50
57.387.000
1.december2003
03.-35
14.508.000
1.december2003
03.-35

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

15

Finanslov
2003

Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01

80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10

80.00.80
80.00.80
80.00.80
80.00.80
80.00.80
80.00.80

80.72.00 Anlægsreserve til boligformål

Anlægsområdet

80 - 89

25.690.000

20.900.000

-16.190.000

12.500.000

Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø 70-99

Bevillingsoversigt

0
0

-150.000

-600.000
-480.000
-900.000
-40.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

-19.800.000

300.000

1.000.000
500.000
-3.250.000

-9.120.000
-2.260.000
-4.472.000

-20.819.000

-4.400.000
4.300.000
-1.150.000
3.250.000
-300.000
-660.000
-960.000
-804.000
268.000
-757.000

-115.000

Dato for
godk.
(dag-md-år)

28.juni 2003
30. Juni 2003
2.september 2003
10.december2003
30.december2003

5.890.000

2.september 2003

21.900.000
14.august 2003
22.400.000
14.august 2003
19.150.000 30.september 2003
19.150.000
3.november2003
19.150.000
18.oktober.2003
19.450.000
8.november2003

-37.009.000
-37.159.000
-46.279.000
-48.539.000
-53.011.000

12.385.000
25. Marts 2003
11.785.000
28. maj 2003
11.305.000
28. maj 2003
10.405.000
2. Juni 2003
10.365.000
27. Juni 2003
5.965.000
30. Juni 2003
10.265.000
7.august 2003
9.115.000 2.september 2003
12.365.000 30.september 2003
12.065.000
8.november2003
11.405.000 10.december2003
10.445.000 17.december.2003
9.641.000 30.december2003
9.909.000 30.december2003
9.152.000 30.december2003

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

FU
sagsnr.

03.-27

03.-11
03.-11
03.-29
ØD
ØD
03.-34

03.-18
ØD
03.-26
03.-42
03.-54

03.-06
ØD
ØD
ØD
ØD
03.-15
03.-22
03.-25
03.-29
03.-34
03.-36
03.-44
03.-56
03.-54
03.-58
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8.500.000

26.250.000

89.72.15
89.72.15
89.72.15
89.72.19
89.72.19

Støttede andelsboliger
Støttede andelsboliger
Støttede andelsboliger
10/40/50 byggeri
10/40/50 byggeri

2.800.000
24.400.000

87.73.10 Havneanlæg
87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landin

3.500.000
47.400.000

87.72.10
87.72.11
87.72.11
87.72.11
87.72.11
87.72.11
87.72.11
87.72.11
87.72.20
87.72.21
0
12.000.000

10.450.000
4.200.000
0

87.71.30 Etablering af el- og vandforsyning, bygder
87.71.31 Etablering af el- og vandforsyning, byer
87.71.36 Anlægsbestemt, samfundsøkonomisk model

Personaleboliger Nuuk
60/40 byggeri
60/40 byggeri
60/40 byggeri
60/40 byggeri
60/40 byggeri
60/40 byggeri
60/40 byggeri
Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejningsboliger
Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

13.300.000

4.400.000

23.070.000
55.200.000

7.100.000

86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg
86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg
86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg

85.50.01 Servicehuse, bygder

84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg
84.40.15 Kollegiebyggeri

83.30.13 Landsdækkende institutioner
83.30.13 Landsdækkende institutioner - Aaqa

0

480.000
40.000

-100.000
0

600.000
900.000

12.819.000
14.150.000
19.800.000
11.500.000
1.870.000

2.260.000

0
-6.900.000
0
-3.400.000
804.000
12.900.000
7.604.000

-3.500.000

600.000

4.400.000

960.000

1.150.000
-4.300.000

0
660.000

27. juni 2003
19. Juli 2003
14.august 2003

28. maj 2003
2. Juni 2003
30. Juni 2003

17.december2003

2.september 2003
7.august 2003

11.juli 2003
10.december2003

39.069.000
53.219.000
73.019.000
20.000.000
21.870.000

28.juni 2003
2.september 2003
2.september 2003
28.juni 2003
2.september 2003

5.060.000 10.december2003
24.400.000 1. September 2003

0
28.juni 2003
47.880.000
28. maj 2003
47.920.000
27. Juni 2003
47.920.000
2.juli2003
41.020.000 2.september 2003
41.020.000 30.september 2003
37.620.000 30.december2003
38.424.000 30.december2003
12.900.000 30.december2003
19.604.000 30.december2003

10.350.000
4.200.000
600.000

13.900.000
14.800.000
19.200.000

5.360.000

24.220.000
50.900.000

7.100.000
7.760.000

03.-18
03.-26
03.-27
03.-18
03.-26

03.-42
ØD

03.-18
ØD
ØD
03.-16
03.-26
03.-28
03.-54
03.-56
03.-58
03.-54

ØD
ØD
03.-11

ØD
ØD
03.-15

03.-44

03.-25
03.-22

03.-19
03.-36
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Finanslov
2003

Udisponerede renoveringsreserver
Omrokeringsreserven
Omrokeringsreserven
Omrokeringsreserven
Omrokeringsreserven
Omrokeringsreserven
Omrokeringsreserven
Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Disp.beløb til påbegyndelse af projekt. af renoverin

90.00.00
90.00.01
90.00.01
90.00.01
90.00.01
90.00.01
90.00.01
90.00.10
90.00.10
90.00.10
90.00.10
90.00.80

97.71.32 Nukissiorfiit, renovering
97.71.32 Nukissiorfiit, renovering
97.71.32 Nukissiorfiit, renovering

12.400.000

21.020.000

Etablering af el- og vandforsyning, bygder
Etablering af el- og vandforsyning, bygder
Etablering af el- og vandforsyning, bygder
Etablering af el- og vandforsyning, bygder

97.71.30
97.71.30
97.71.30
97.71.30

0

0
2.400.000

550.000
280.000

100.000
150.000
0

800.000

1.500.000

-280.000

-496.000

-550.000

-1.500.000
-800.000

Landsstyrerok. FU's henvisning
jfr. tekstantil beh i tinget
mærkn. i FL 2003

15.600.000

10.200.000

Kommunale skoler, renovering
Kommunale skoler, renovering
Kollegiebygninger, renovering
Kirken, renovering

0

9.200.000

-400.000

29.873.000
15.000.000

96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering
96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering

94.40.10
94.40.10
94.40.15
94.45.10

93.30.12 Ældreinstitutioner

Renoveringsområdet

90 -99

Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø 70-99

Bevillingsoversigt

2.100.000

1.050.000

700.000

3.450.000
17.730.000

115.000

0

-1.050.000
-1.800.000
-760.000

-3.450.000

-700.000

-29.873.000

12.950.000
13.230.000
15.330.000

21.120.000
21.270.000
21.270.000
22.320.000

11.000.000
11.700.000

17.100.000
20.550.000
17.730.000
2.400.000

115.000

0
13.500.000
12.700.000
12.000.000
11.450.000
8.000.000
7.504.000
-1.450.000
-3.250.000
-4.010.000
-4.290.000
9.200.000

Godkendt af
Bevilling
Finansudvalget herefter

19.august 2003
3.november2003
30.december2003

27. juni 2003
30. Juni 2003
30. Juni 2003
7.august 2003

19. Juli 2003
7.august 2003

30. Juni 2003
2.september 2003
30.december2003
30. juni 2003

25. Marts 2003

30.december2003
30. Juni 2003
19. juli 2003
7.august 2003
19.august 2003
2.september 2003
25.november2003
7.august 2003
17.december2003
30.december2003
3.november2003
10.december2003

Dato for
godk.
(dag-md-år)

FU
sagsnr.

ØD
ØD
03.-53

ØD
ØD
ØD
03.-23

ØD
03.-24

ØD
03.-25
03.-58
ØD

03.-06

03.-58
ØD
ØD
03.-24
ØD
03.-25
ØD
03.-23
03.-49
03.-53
ØD
03.-41

18
-29.405.000

0

16.300.000
14.960.000

DAU-RESULTAT FL 2003 + TB 2003

0

1.800.000
-1.340.000

68.496.000

-29.405.000

0

496.000

DAU-resultat i FL 2003

2.757.119.027

14.500.000

99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering

Total

68.000.000

97.72.13 Særlig renovering
17.december2003
30.december2003

25,november2003
03.-49
03.-53

ØD

Bilag 2
Side 1

TB 2003

Tekstanmærkninger

Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99
Følgende tekstanmærkning optages i bilag 2:
Nr. 6.
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at rokere
bevillingsmæssige ændringer fra hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommuner og hovedkonti under formålskonto 40-45 i
henhold til resultatpapir af aftale –og overenskomstforhandlingerne pr. 1 april 2003 med IMAK og
bloktilskudsaftalen fra 2004 med kommunerne.
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø – Aktivitetsområde 70-99
Følgende tekstanmærkninger optages i bilag 2:
Til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et
programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En ansøgning skal indeholde udførlige
oplysninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af bevillingen til Anlægs- og
Renoveringsfonden.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber boliger, der opføres af en privat
bygherre.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele ihændehavertilsagn om lån til køb af boliger, der opføres af en privat bygherre. Et
ihændehavertilsagn skal overdrages til en stiftet andelsboligforening og anvendes til køb af de
boliger, tilsagnet er givet til, efter boligernes færdiggørelse.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber der overtager udlejningsboliger på
andelsboligvilkår. Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af
Finansudvalget at meddele tilsagn på op til 57.750.000 kr.
Til hovedkonto 89.72.19 10/40/50 byggeri
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån på op til 28,7 mio. kr. til opførelse af boliger, der opføres af personer,
selskaber eller andre private bygherrer, samt meddele ihændehavertilsagn om lån til boliger, der
opføres af en privat bygherre og sælges i umiddelbar tilknytning til boligernes færdiggørelse.
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Bilag 2
Side 2

Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse.
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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003

FM 2004/17

Almindelige bemærkninger
̺
26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget fastsætter at
nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet
efterfølgende på en tillægsbevillingslov.

af finansåret optages

Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er
fastsat, at forslag til tillægsbevillingslov fremsættes for Landstinget af Landsstyret senest på
første ordinære landstingssamling i året efter finansåret. Der er således tale om en
efterbevillingslov, som formaliserer Landstingets og Landstingets Finansudvalgs tidligere
beslutninger.
Som følge af at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2003 og TB 2003
tilsammen vise hvilke bevillinger og tekstanmærkninger, der er gældende for 2003. De i
finanslov 2003 og TB 2003 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på anlægsområdet,
er således grundlaget for Landskasseregnskab 2003 og Anlægsredegørelse 2003, som tillige
forventes fremlagt under Landstingets Forårssamling 2004.
I Landskasseregnskab 2003 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2003. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab.
I Anlægsredegørelse 2003 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i 2003.
Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2003 for samtlige anlægsprojekter og et
overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til
landstingsfinanslovens forudsætninger på området.
-------Indholdet af Landstingstillægsbevillingslov 2003
Forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2003 indeholder 2 paragraffer, § 1 med ændringer af
Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2003, § 2 med ændringer i
tekstanmærkninger for 2003. Hver af de 2 paragraffer henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2,
som indeholder de konkrete bevillingsmæssige ændringer.

ʳ
ˀ
˄
ˀ

ʳʳ
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Bevillinger i 2003 - FL 2003 og TB 2003
Finansloven for 2003 udviste et DAU-resultat på -29.405.000 kr.(overskud). Det fremlagte
forslag til TB 2003 giver et uændret DAU-resultat på –29.405.000 kr., hvilket er et udtryk for et
bevilget overskud på det nævnte beløb.
Samlet set har de godkendte tillægsbevillinger således været budgetneutrale i forhold til
bevillingerne i finansloven for 2003.
Finansåret 2003 har været præget af en relativ sen vedtagelse af finansloven og forvaltningen af
Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter frem til 10. april 2003 skete i overensstemmelse
med en midlertidig bevillingslov, hvorunder kun almindelig drift blev opretholdt indtil en
finanslov blev vedtaget. Endvidere har 2003 været præget af, at landsstyret generelt har haft øget
fokus på at gennemføre en kontinuerlig budgetopfølgning på de enkelte hovedkonti med det
formål at sikre overholdelse af budgettet. Begge disse forhold har været medvirkende til at
driftsreserven, uanset den historisk set relativt lave bevilling på 25,9 mio. kr. i finansloven for
2003, ikke er opbrugt.
I forbindelse med dannelsen af landsstyrekoalitionen 15. september 2003 blev der foretaget en
række ressortændringer. De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ressortændringer blev
godkendt af landsstyret den 10. november 2003. På Efterårssamlingen 2003 godkendte
Landstinget en lovændring for landsstyret den 3. november 2003, sådan at landsstyret kan bestå
af op til 8 landsstyremedlemmer, hvorefter Landsstyreområdet for Selvstyre og Justitsområdet
samt Råstoffer blev oprettet. Disse ændringer fremgår af bilag 1.
Der er givet to tillægsbevillinger i 2003 der indeholdt fejl. Landsstyret har efter henvendelser til
ekstern revision og Landstingets Finansudvalg valgt at se bort fra disse fejl og udarbejde Forslag
til Tillægsbevillingslov 2003 sådan at fejlene er berigtiget.
Den ene sag drejer sig om ressortændringen den 15. september 2003 og om omrokering
indenfor Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirkes område den 17.
december, Landstingets Finansudvalgs sagsnr. 03.-50. Ved ressortændringen blev IT-området
overført fra Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke til Direktoratet for
Boliger og Infrastruktur, og hovedkontoen skiftede nummer fra 40.01.18 til 70.14.10. I
forbindelse med omrokeringen inden for Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og
Kirkes område blev bevillingen på hovedkonto 40.01.18 IT-området nedsat med 2.028.000
kr., her skulle rettelig have stået hovedkonto 70.14.10 IT-området i stedet for.
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Den anden sag drejer sig om Landstingets Finansudvalgs sagsnr. 03.27 Aflysning af 60/40
byggeri i Sisimiut og rokering af bevillingerne til andelsboliger. Ved denne ansøgning blev
der rokeret -6,8 mio. kr. fra hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri og optaget en bevilling på –
13,0 mio. kr. på hovedkonto 80.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden og

hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger blev tilsvarende forhøjet med 19,8 mio. kr. Men i
forbindelse med udarbejdelsen af FL 2003 var denne aflysning og rokering af 60/40 byggeri i
Sisimiut allerede foretaget til hovedkonto 80.72.00 Anlægsreserve til boligformål. De første
to berørte hovedkonti i indstillingerne i Landstingets Finansudvalgs sagsnr. 03.27 var altså
forkerte. Der skulle rettelig have været ansøgt om overførsel af 19.8 mio. kr. fra hovedkonto
80.72.00 Anlægsreserve til boligformål til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger.
I FL 2004 er der optaget en tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit
Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån der bemyndiger Landsstyret til, efter forelæggelse for
Landstingets Finansudvalg, at igangsætte byggeriet af vandkraftværket Qorlortorsuaq, hvis de
samlede udgifter til byggeriet, efter at tilbud er indhentet, overstiger den i FL 2004 samlede
projektbevilling med højst 8%. Den 22. december 2003 godkendte Landstingets Finansudvalg
med henvisning til tekstanmærkningen i FL 2004, at Landsstyret og Nukissiorfiit kunne anvende
3 mio. kr. ekstra til grundkonceptet, således det samlede budget til grundkonceptet blev på i alt
223 mio. kr. Samtidig blev godkendt udnyttelse af optioner på i alt 14 mio. kr. til fremtidssikring
af vandkraftværket. Det er forudsat at Nukissiorfiit afholder udgifterne af sine henlæggelser. Da
sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser for Landskassen indgår den ikke som ændring i
bilag 1 eller bilag 2 i TB 2003.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Det fastsættes i § 1, at ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for
2003 er fastsat i bilag 1.
Bilag 1 er opbygget således, at der for de hovedkonti, hvor der har været bevillingsændringer, er
optaget finanslovsbevillingen samt ændringer til bevillingen; der er følgende 3 kolonner med
bevillingsændringer:
landsstyrerokeringer (med hjemmel i tekstanmærkning),
Landstingets godkendelser (ingen i 2003), og
bevillingsændringer godkendt af Landstingets Finansudvalg.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2003 og TB 2003. Endelig er der
medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer. Bevillingsforudsætningerne
for de konkrete ændringer fremgår af Budgetbidrag.

̺
Til 2
ʳ
ˀ
ˆ
ˀ

ʳʳ
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Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2003 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til
tekstanmærkninger.

ʳ
ˀ
ˇ
ˀ

ʳʳ
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Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2003 fordelt på
bevillingstyper og på hvem der har godkendt ændringerne
TB 2003 - Bevillingstyper
Finanslov
2003

Driftsbevillinger
Tilskudsbevillinger
Lovbundne bevillinger
Indtægtsbevillinger
Anlægsbevillinger
TB 2003 i alt

Landsstyrerok.
Godkendt
Godkendt
jf. tekstanmærk. af Landstinget af Finansudvalget
i FL 2003
1.369.405.000
568.000
0
14.878.000
972.233.000
- 568.000
0
-16.978.000
3.000.000
0
0
0
499.853.000
430.000
0
42.381.000
- 87.390.000
- 430.000
0
-40.281.000
2.757.101.000
0
0
0

Bevilling
herefter
1.384.851.000
954.687.000
3.000.000
542.664.000
- 128.101.000
2.757.101.000

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

26

10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration

1.100.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der rokeres 1.100.000 kr. fra hovedkonto 20.01.01 Økonomidirektoratet, administration til
nærværende hovedkonto. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.303.000
kr.
Landsstyret har besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på at sælge Grønlands
Hjemmestyres aktier i Nuuk Imeq A/S. Bestyrelsessekretariatet indhenter i den forbindelse
ekstern revisor- og advokatbistand med henblik på vurdering af aktiernes værdi og
forberedelse af et salg. Det er inden for Bestyrelsessekretariatets sædvanlige arbejdsområde at
varetage sådanne aktiviteter, men der er ikke under hovedkontoen tilstrækkelige midler til
disse undersøgelser i 2003. Af bevillingsoverførslen forudsættes således indtil 400.000 kr.
anvendt til udgifterne til den eksterne bistand.
Landsstyrets Sekretariat har i 2003 haft forskellige ekstraordinære udgifter, som det ikke fuldt
ud har været muligt at dække ved øvrige reduktioner i aktivitetsniveauet. Af bevillingsoverførslen forudsættes således indtil 700.000 kr. anvendt til Sekretariatets øvrige drift.
For at imødegå de ekstraordinære udgifter har Sekretariatet bl.a. undladt at besætte ledige
stillinger. På grund af besparelsen i lønsummen søges i budgetspecifikationen en nedsættelse
heraf på 350.000 kr. mod en tilsvarende forhøjelse af øvrige udgifter.
Budgetspecifikation
Lønsum
Øvrige udgifter

-350.000
1.450.000

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 24. november
2003 med hjemmel i tekstanmærkning nr. 1 under Landsstyret – aktivitetsområde 10-99 i
bilag 2 til landstingsfinansloven for 2003.

HOVEDKONTO 10.01.01 side 1
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10.01.04

Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum

495.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Der søges en bevilling på 495.000 kr. til finansiering af opstart af forskellige aktiviteter og til
planlægningsopgaver i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum i 2004.
Landsstyret har besluttet, at Landsstyrets Sekretariat skal varetage udgivelsen af en bog i
anledning af Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum. Desuden skal der iværksættes en
logo-konkurrence.
I Finanslovsforslaget for 2004 er der ansøgt om 5 mio. kr. til afholdelse af jubilæet, men en
tillægsbevilling i 2003 er nødvendig for at kunne iværksætte arbejdet med logoet og jubilæet,
så bogen kan nå at blive færdig til udgivelse på nationaldagen den 21. juni 2004, og så der kan
annonceres efter projektidéer.
Til at varetage sekretariatsfunktion samt afvikling af den del af jubilæumsarrangementet, der
foregår i Nuuk, indgås der kontrakt med et grønlandsk selskab med speciale i logistik,
håndtering samt arrangementsstyring i Grønland. Der skal allerede i 2003 udføres en række
opgaver. Derfor er det nødvendigt at betale første kontraktsrate i år. Tillægsbevillingen
dækker derfor også denne udgift.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

495.000

Tillægsbevillingen finansieres ved rokering af 369.000 kr. fra hovedkonto 10.06.20
Indsamling til ofrene for krigen i Irak og ved rokering af 126.000 kr. fra hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.
Der vil i forbindelse med ændringsforslag til FFL 2004 blive stillet forslag, som indebærer, at
den søgte bevilling på 5.000.000 kr. nedskrives med 495.000 kr.
Da der ikke er afsat bevilling i 2003 på nærværende hovedkonto udgør bevillingen på kontoen
herefter 495.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.10.2003, sag nr. 03-33
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28

10.01.17

Selvstyrekommissionen

-5.300.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.01.17
Selvstyrekommissionen og bevillingen på 5.300.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.01.17 side: 1
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10.02.02

Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og
-programmel

7.683.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 14.02.05 Drift
og vedligehold af Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og –programmel og bevillingen på
7.683.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 10.02.02 Drift og vedligehold af
Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og –programmel.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.02.02 side: 1
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10.06.20

Indsamling til ofrene for krigen i Irak

-369.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 10.06.20 Indsamling til ofrene for
krigen i Irak. En landsindsamling har udløst en udbetaling på ca. 131.000 kr. svarende til det
indsamlede beløb, idet der ifølge bevillingsforudsætningerne kan ydes støtte med samme
beløb, som opnås ved en landsindsamling, dog maksimalt 500.000 kr. Der er således tale om
et mindreforbrug på kontoen på 369.000 kr.

Nedsættelsen af bevillingen anvendes til delvis finansiering af en bevilling på 495.000 kr. på
hovedkonto 10.01.04 Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum til opstart af forskellige
aktiviteter og til planlægningsopgaver i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25 års
jubilæum i 2004.
Den resterende finansiering af udgiften på 495.000 kr. tilvejebringes ved en nedsættelse af
bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven med 126.000 kr.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-369.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
369.000 kr., således at bevillingen falder fra 500.000 kr. til 131.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.10.2003, sag nr. 03-33
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10.06.21

Hjælp til jordskælvsofre i Iran

200.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Bevillingsforudsætninger
Det sydlige Iran blev mellem jul og nytår ramt af en jordskælvskatastrofe. Omkring 20.000
menes dræbt og endnu flere er sårede eller gjort hjemløse.
Bevillingen udbetales til Grønlands Røde Kors, der har ansvaret for at formidle den samlede
hjælp fra Grønland videre til ofrene for jordskælvet i Iran.
Hovedkontoen er ny. Bevillingen udgør herefter 200.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-57
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10.13.10

Udbyttebetaling, Hjemmestyrets virksomheder

70.800.000
Tillægsbevilling 2003 - Indtægtsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.13.10
Udbyttebetaling, Hjemmestyrets virksomheder og bevillingen på -70.800.000 kr. rokeres til
den nyoprettede hovedkonto 17.02.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber .

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.13.10 side: 1
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10.13.13

Aktieindskud

-22.100.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.13.13
Aktieindskud og bevillingen på 22.100.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
17.02.11 Kontante udgifter til aktieselskaber.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.13.13 side: 1
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10.14.01

Udenrigskontoret, administration

-7.002.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.01
Udenrigskontoret, administration og bevillingen på 7.002.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 27.01.01 Udenrigskontoret, administration.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.14.01 side: 1

35

10.14.12

Repræsentationen i Bruxelles

-3.691000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.12
Repræsentationen i Bruxelles og bevillingen på 3.691.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.14.12 side: 1
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10.14.17

Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme

-585.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.17
Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme og bevillingen på 585.000 kr. rokeres til
den nyoprettede hovedkonto 27.01.03 Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.14.17 side: 1
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10.14.20

Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger

-550.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.20
Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger og bevillingen på 550.000 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 27.01.06 Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.14.20 side: 1
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10.14.21

Information og formidling om international programsamarbejder

-1.000.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.21
Information og formidling om international programsamarbejder og bevillingen på 1.000.000
kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 27.01.04 Information og formidling om
international programsamarbejder.
Tekstanmærkningen til hovedkonto 10.14.21 Information og formidling om international
programsamarbejder rokeres ligeledes til den nyoprettede hovedkonto 27.01.04 Information
og formidling om international programsamarbejder.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.14.21 side: 1
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10.17.01

Grønlands Statistik

8.781.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 46.01.01
Grønlands Statistik og bevillingen på 8.781.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
10.17.01 Grønlands Statistik.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 10.17.01 side: 1
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14.02.05

Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og
-programmel

-7.683.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 14.02.05 Drift
og vedligehold af Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og –programmel og bevillingen på
7.683.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 10.02.02 Drift og vedligehold af
Hjemmestyrets centrale edb-maskinel og –programmel.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 14.02.05 side: 1
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17.01.01

Direktoratet for Selvstyre

5.300.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.01.17
Selvstyrekommissionen og bevillingen på 5.300.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 17.01.01 side: 1
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17.02.10

Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber

-70.800.000
Tillægsbevilling 2003 - Indtægtsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.13.10
Udbyttebetaling, Hjemmestyrets virksomheder og bevillingen på -70.800.000 kr. rokeres til
den nyoprettede hovedkonto 17.02.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber .

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 17.02.10 side: 1
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17.02.11

Kontante udgifter til aktieselskaber

22.100.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.13.13
Aktieindskud og bevillingen på 22.100.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
17.02.11 Kontante udgifter til aktieselskaber.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 17.02.11 side: 1
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18.01.01

Råstofdirektoratet, administration

12.397.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.01
Råstofdirektoratet, administration og bevillingen på 12.397.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 18.01.01 Råstofdirektoratet, administration.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 18.01.01 side: 1
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18.01.02

Råstofprojekter

18.648.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.02
Råstofprojekter og bevillingen på 16.648.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
18.01.02 Råstofprojekter.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 18.01.02 side: 1
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18.01.03

Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed

0
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.03
Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed og bevillingen på 0 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Tekstanmærkningen til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
rokeres ligeledes til den nyoprettede hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket
virksomhed.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 18.01.03 side: 1
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18.01.04

Servicekontrakt på råstofområdet

3.000.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.04
Servicekontrakt på råstofområdet og bevillingen på 3.000.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakt på råstofområdet.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 18.01.04 side: 1
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20.01.01

Økonomidirektoratet, administration

-2.150.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Bevillingens søges sat ned med 2.150.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen er herefter
27.126.000 kr. i 2003.
Baggrunden for at sætte bevillingen ned er dels, at Økonomidirektoratets udgifter i 2003 forventes at blive mindre end budgetteret i landstingsfinansloven for 2003. Økonomidirektoratet
har uventet haft en række ubesatte stillinger i perioder i 2003 og direktoratet har også haft et
uventet lave øvrige udgifter. Dels er der behov for at forhøje bevillingen til hovedkonto
10.01.01 Landsstyrets Sekretariat og til hovedkonto 30.01.01 Familiedirektoratet.
Bevillingen sættes derfor ned samtidig med at bevillingen på hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat forhøjes med 1.100.000 kr. og bevillingen på hovedkonto 30.01.01 Familiedirektoratet forhøjes med 1.050.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

0
-2.150.000
0

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 24. november
2003 med hjemmel i tekstanmærkning nr. 1 under Landsstyret – aktivitetsområde 10-99 i bilag 2 til landstingsfinansloven for 2003.

HOVEDKONTO: 20.01.01 side: 1
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20.05.20

Bloktilskud til kommunerne

6.549.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 6.549.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
742.956.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.

HOVEDKONTO 20.05.20 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-1.000.000

Tillægsbevilling 2003 - tilskudsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 1.000.000 med henblik på at forhøje bevillingen på
hovedkonto 30.14.26, Opkvalificering af institutionsmedarbejdere i Paamiut med tilsvarende beløb.
Bevillingen anvendes i forbindelse med etablering af nyoprettet handicapinstitution,
hvor opkvalificering af potentielle medarbejdere i Paamiut er nødvendigt.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.000.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.05.2003, sag nr. 03-09

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-3.900.000

Tillægsbevilling 2003 - tilskudsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 3.900.000 med henblik på at forhøje bevillingen på
hovedkonto 30.13.28, Handicapinstitution i Paamiut med tilsvarende beløb.
Bevillingen anvendes til etablering og drift af nyoprettet handicapinstitution med målgruppe på 10 udviklingshæmmede voksne klienter.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-3.900.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.07.2003, sag nr. 03-10

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-126.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 126.000 kr.
Beløbet skal anvendes til delvis finansiering af en bevilling på 495.000 kr. på hovedkonto
10.01.04 Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum til opstart af forskellige aktiviteter og til
planlægningsopgaver i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum i 2004.
Den resterende finansiering af udgiften på 495.000 kr. tilvejebringes ved en nedsættelse på
369.000 kr. af bevillingen på hovedkonto 10.06.20 Indsamling til ofrene for krigen i Irak.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
126.000 kr., således at bevillingen falder fra 20.998.000 kr. til 20.872.000 kr.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-126.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.10.2003, sag nr. 03-33

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-2.115.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 2.115.000, til dækning af forventede merforbrug på en
række hovedkonti under Landsstyreområdet for Familier, da direktoratet ved budgetopfølgning har konstateret at bevillinger på en række af direktoratets hovedkonti vil blive
overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen er delvis dækning af den samlede ansøgning om tillægsbevilling på kr.
8.230.000, hvoraf tilvejebringes kr. 6.115.000 ved nedsættelse af bevillinger på andre
hovedkonti under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-2.115.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-1.200.000
Tillægsbevilling 2003 - tilskudsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten reduceres bevillingen på
nærværende hovedkonto med 1.200.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
14.798.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen på hovedkonto
20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter med 1.200.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43

HOVEDKONTO 20.11.50 side 1
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20.11.50

Driftsreserven

-1.290.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Bevillingen, der efter allerede godkendte tillægsbevillinger i 2003, udgør 20,9 mio. kr. søges
reduceret således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003 optages en bevilling på
1,290.000 kr.
Ansøgningerne skal ses i sammenhæng med ansøgninger om tillægsbevillinger inden for
landsstyreområde for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50

HOVEDKONTO: 20.11.50 side: 1

56

20.11.50

Driftsreserven

-200.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Bevillingen sættes ned med 200.000 kr. i forbindelse med, at Hjemmestyret yder en støtte på
200.000 kr. til jordskælvsofrene i Iran over hovedkonto 10.06.21.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-57

HOVEDKONTO: 20.11.50 side: 1

57

20.11.51

Reserve til overenskomstrelaterede udgifter

-2.282.000
Tillægsbevilling 2003 - tilskudsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af PPK-overenskomsten samt en rokering fra
driftsreserven til den kommende udmøntning af IMAK-aftalerne reduceres bevillingen på
nærværende hovedkonto med 2.282.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
7.673.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med nedsættelsen på hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven med –1.200.000 kr., forhøjelserne på hovedkonto 32.01.01
Direktoratet for Sundhed med 14.000 kr., hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital
med 1.667.000 kr., hovedkonto 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser med 130.000 kr.,
hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen med 18.000 kr. og hovedkonto 32.11.01
Sundhedsdistrikter, lægebetjeningen med 1.655.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43

HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

58

20.11.51

Reserve til overenskomstrelaterede udgifter

-6.667.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten reduceres bevillingen på nærværende hovedkonto med 6.667.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse på
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 40.10.14 Atuarfitsialak - Den gode skole, hovedkonto
40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, hovedkonto 45.10.12 Midtgrønland, Thule og Østgrønlands
provstikontor, og hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.

HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

59

20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger

-2.100.000
Tillægsbevilling 2002 – tilskudsbevillinger
I teksten til bevillingsforudsætningerne står der, at bevillingen kan søges udmøntet ved
tillægsbevillingsansøgninger til Landstingets Finansudvalg, og at ved tillægsbevillingsansøgninger kan midlerne søges fordelt til andre konti, hvorfra der kan afholdes
udgifter til tilskud til indhandlingspriser til rejer, olietilskud, tilskud til indhandlingspriser
ved fåreholdererhvervet og anlægsudgifter til vandanlæg i Sydgrønland.
Der søges om at bevillingen nedsættes med kr. 2.100.000. som fordeles på følgende konti:
80.00.80,
Dispositionsbeløb
til
påbegyndelse
af
projekteringer. Etablering af el- og vandforsyning, bygder
80.00.80,
Dispositionsbeløb
til
påbegyndelse
af
projekteringer. Etablering af overordnet vandfordelingsnet i
byer
87.71.36, anlægsbestemt samfundsøkonomisk model

1.000.000
500.000
600.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.08.2003, sag nr. 03-11

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1
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20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger

-9.900.000

Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 27.60.000, nedskrives med 9.900.000
kr.
Bevillingen overføres henholdsvis til hovedkonto 50.06.02, Midlertidige mindstepriser, på
7.600.000 kr. samt til hovedkonto 50.06.21 Olietilskud på 2,3 mio. kr. med henblik på at
fortsætte udbetaling af nævnte tilskud indtil 30. september 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.07.2003, sag nr. 03-14

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1

61

20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger

-4.000.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 27.600.000, nedskrives med
4.000.000 kr.
Bevillingen overføres til hovedkonto 50.06.02, Midlertidige mindstepriser, med henblik på
at fortsætte udbetaling af dette tilskud indtil 31. december 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 04.12.2003, sag nr. 03-39.

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1

62

20.11.57

Reserve til midlertidige foranstaltninger

-460.000

Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 27.60.000, nedskrives med
460.000 kr.
Bevillingen overføres til hovedkonto 50.06.21, Olietilskud, med henblik på at fortsætte
udbetaling af dette tilskud indtil 31. december 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 04.12.2003, sag nr. 03-16.

HOVEDKONTO 20.11.57 side 1

63

27.01.01

Udenrigskontoret, administration

7.002.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.01
Udenrigskontoret, administration og bevillingen på 7.002.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 27.01.01 Udenrigskontoret, administration.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 27.01.01 side: 1

64

27.01.02

Repræsentationen i Bruxelles

3.691000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.12
Repræsentationen i Bruxelles og bevillingen på 3.691.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 27.01.02 side: 1

65

27.01.03

Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme

585.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.17
Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme og bevillingen på 585.000 kr. rokeres til
den nyoprettede hovedkonto 27.01.03 Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 27.01.03 side: 1

66

27.01.04

Information og formidling om international programsamarbejder

1.000.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.21
Information og formidling om international programsamarbejder og bevillingen på 1.000.000
kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 27.01.04 Information og formidling om
international programsamarbejder.
Tekstanmærkningen til hovedkonto 10.14.21 Information og formidling om international
programsamarbejder rokeres ligeledes til den nyoprettede hovedkonto 27.01.04 Information
og formidling om international programsamarbejder.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 27.01.04 side: 1

67

27.01.06

Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger

550.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 10.14.20
Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger og bevillingen på 550.000 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 27.01.06 Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 27.01.06 side: 1

68

30.01.01

Familiedirektoratet, administration

1.050.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der rokeres 1.050.000 kr. fra hovedkonto 20.01.01 Økonomidirektoratet, administration til
nærværende hovedkonto. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 14.959.000
kr.
Direktoratet forventer en række merudgifter til inventar og andre ændringer som følge af
ressortændringer i 2003. Derudover forventer direktoratet en række merudgifter til
konsulentbistand på handicap-området, merudgifter til nordiske projekter samt merudgifter til
at afdække de færdigbehandlede retspsykiatriske patienters anbringelsesmuligheder her i
Grønland.
Direktoratet forventer, at de nævnte merudgifter vil fordele sig med 50.000 kr. på løn og
1.000.000 kr. på øvrige udgifter.

Budgetspecifikation
Lønsum
Øvrige udgifter

50.000
1.000.000

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 24. november
2003 med hjemmel i tekstanmærkning nr. 1 under Landsstyret – aktivitetsområde 10-99 i
bilag 2 til landstingsfinansloven for 2003.

HOVEDKONTO 30.01.01 side 1

69

30.01.01

Direktoratet for Familier, Administration

350.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Til finansiering af Rådgivende udvalg for landsstyremedlemmet vedr. afhjælpning af
omsorgssvigt arbejde i 2003 søges en budgetneutral rokering af en bevilling på kr.
350.000 til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 30.14.23, Opkvalificering af
socialrådgivning samt behandling af misbrugte.
Rokeringen skal ses i lyset af en omprioritering af arbejdet med børn og unge, således
der på sigt arbejdes med de anbefalinger det rådgivende udvalg vil fremkomme med.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

150.000
200.000
-0

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 19.06.2003, sag nr. 03-12

HOVEDKONTO 30.01.01 side 1

70

30.01.10

Ydelser udenfor kommunal inddeling

-50.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 50.000, da direktoratet ikke har yderligere aktiviteter i
2003 henførende til nærværende bevilling.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-50.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.01.10 side 1

71

30.01.12

Bistandsværger i Danmark

80.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 80.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

80.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 530.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.01.12 side 1

72

30.10.02

Fælleskonto for landsdækkende børne- og unge institutioner

-800.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 800.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-800.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 4.931.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.02 side 1

73

30.10.10

Inuusuttut Inaat Qaqortoq

-500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-400.000
-100.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 6.458.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.10 side 1

74

30.10.11

Røde Kors Børnehjem, Nuuk

1.700.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 1.700.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

2.000.000
-300.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 11.923.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.11 side 1

75

30.10.13

Uulinermiut, Nuuk

750.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 750.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.100.000
-350.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.281.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.13 side 1

76

30.10.14

Meeqqat Illuat, Nuuk

-500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrugt med det ansøgte beløb.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelser af bevillinger på andre hovedkonti under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-300.000
-200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 7.894.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.14 side 1

77

30.10.15

Gertrud Rasks Minde, Sisimiut

-400.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 400.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrugt med det ansøgte beløb.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelser af bevillinger på andre hovedkonti under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-400.000
0

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.552.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.15 side 1

78

30.10.16

Qasapermiut, Sisimiut

200.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 400.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

200.000
0

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.261.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.16 side 1

79

30.10.18

Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq

1.500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 1.500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

300.000
1.200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 7.262.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.18 side 1

80

30.10.22

Aja, Nuuk

500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

500.000
0

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.594.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.22 side 1

81

30.10.23

Matu og Pigeprojektet

500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

500.000
0

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 5.594.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.10.23 side 1

82

30.12.14

Revalidering

-3.000.000
Tillægsbevilling 2003 – Lovbunden bevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 30.12.14
Revalidering og bevillingen på 3.000.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 64.13.21
Revalidering.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 30.12.14 side: 1

83

30.13.02

Fællesudgifter for specialinstitutioner

200.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 200.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 4.388.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.13.02 side 1

84

30.13.05

Handicapvidenscenter

-315.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 315.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
-315.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 0

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.13.05 side 1

85

30.13.06

Tilskud til beskyttede boenheder og kørselsordning

867.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 867.000 med henblik på at nedsætte bevillingen på
hovedkonto 30.13.09, Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetencen til
kommunerne på handicapområdet.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af de genforhandlede aftaler om forsøgsordning
på handicapområdet. Jf. budgetbidrag på hovedkonto 30.13.09.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

867.000

Fordelt med:
Regionalkontor Nord
Regionalkontor Syd/Øst

0
867.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-20

HOVEDKONTO 30.13.06 side 1

86

30.13.08

Handicapforsorg i Grønland

748.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 748.000 med henblik på at nedsætte bevillingen på
hovedkonto 30.13.09, Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetencen til
kommunerne på handicapområdet.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af de genforhandlede aftaler om forsøgsordning
på handicapområdet. Jf. budgetbidrag på hovedkonto 30.13.09.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

748.000

Fordelt med:
Regionalkontor Nord
Regionalkontor Syd/Øst

-1.425.500
2.173.500

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-20

HOVEDKONTO 30.13.08 side 1
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30.13.09

Forsøgsordning om udlægning af bevillingskompetencen til
kommunerne på handicapområdet

-1.615.000

Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. –1.615.000 ved budgetneutrale rokeringer til
henholdsvis hovedkonto 30.13.06 med kr. 867.000 og hovedkonto 30.13.08 med kr.
748.000.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af de genforhandlede aftaler om forsøgsordning
på handicapområdet.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.615.000

Fordelt med:
Forsøgskommune
Qaqortoq Kommunia
Narsaq Kommune
Maniitsup Kommunea
Aasiaat Kommune
Qasigiannguit Kommune
Ilulissat Kommune
Qeqertarsuaq Kommune
Uummannaq Kommune
Kommuneqarfik Upernavik
Ammassalik Kommune
Ikke fordelt bevilling

FFL 2003
6.649.000
4.088.000
10.887.000
5.702.000
4.682.000
7.297.000
2.715.000
5.058.000
1.430.000
3.422.000
2.629.000
54.559.000

Ændring af
forsøgsramme
-2.216.000
212.000
-232.000
-122.000
-100.000
1.603.000
-50.000
0
1.641.000
278.000
-2.629.000
-1.615.000

Ny forsøgsramme
4.433.000
4.300.000
10.655.000
5.580.000
4.582.000
8.900.000
2.665.000
5.058.000
3.071.000
3.700.000
0
52.944.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-20

HOVEDKONTO 30.13.09 side 1
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30.13.17

Aaqa, Nuuk

500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

700.000
-200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 11.293.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.13.17 side 1
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30.13.19

Najugaqarfik Elisibannguaq, Maniitsoq

300.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 300.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

400.000
-100.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 8.476.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45
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30.13.21

Uiluiit, Atuartut Tusilartut Najugaqarfiat, Sisimiut

-500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-200.000
-300.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 3.700.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.13.21 side 1
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30.13.22

Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat

1.500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 1.500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.100.000
400.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 14.027.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45
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30.13.25

Handicapsatellitten Nasippi, Tasiilaq

-200.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 200.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-100.000
-100.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 3.468.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.13.25 side 1
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30.13.28

Handicapinstitution i Paamiut

3.900.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
I finanslovsforslaget for 2003, har Landsstyreområdet for Familier haft en
bevillingsansøgning på hovedkonto 30.13.28, Handicapinstitution i Paamiut. Under
behandlingen af finanslovsforslaget er bevillingsansøgningen overført til hovedkonto
20.11.50, Driftsreserven. Nærværende budgetbidrag er en ansøgning om udmøntning af
bevillingen.
Den oprindelige bevillingsansøgning har været på kr. 6.800.000, en ændring af
indskrivnings tidspunktet fra 1. juni 2003 til 1. september 2003, giver et mindre
finansieringsbehov.
Med grundlag i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer
med vidtgående handicap, § 14 stk. 2-3, etableres handicapinstitution i Paamiut.
Bevillingen anvendes til etablering og drift af handicapinstitution for 10 psykisk
udviklingshæmmede voksne i lejede lokaler. Lokalerne er ombygget af Paamiut
Kommune. Der påregnes monteringsomkostninger på ca. kr. 700.000 ved etableringen,
samt tiltrædelsesomkostninger for personale på ca. kr. 150.000. Den øvrige del af
bevillingsansøgningen anvendes til drift af institutionen.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

2.100.000
1.827.000
-27.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0
0
0

0
0
0

0
9,5
9,5

0
9,5
9,5

0
9,5
9,5

0
9,5
9,5

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.07.2003, sag nr. 03-10
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30.13.28

Handicapinstitutionen i Paamiut

-1.000.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. –1.000.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-500.000
-500.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 2.900.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45
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30.14.14

Forebyggende oplysningsvirksomhed

-200.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 200.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 405.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.14.14 side 1
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30.14.19

Kurser om hjælp til børn og unge samt Barnets Rettigheder

-250.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 250.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-250.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 389.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.14.19 side 1

97

30.14.20

Ekstraordinær indsat i Qaanaaq Kommune

-200.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 200.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-200.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 324.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.14.20 side 1
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30.14.23

Opkvalificering af socialrådgivning samt behandling af
misbrugte.

-350.000

Tillægsbevilling – 2003 - Driftsbevilling
Til finansiering af Rådgivende udvalg for landsstyremedlemmet vedr. afhjælpning af
omsorgssvigt arbejde i 2003 søges en budgetneutral rokering af en bevilling på kr.
350.000 fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 30.01.01, Direktoratet for Familier,
Administration.
Rokeringen skal ses i lyset af en omprioritering af arbejdet med børn og unge, således
der på sigt arbejdes med de anbefalinger det rådgivende udvalg vil fremkomme med.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-350.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 19.06.2003, sag nr. 03-12

HOVEDKONTO 30.14.23 side 1
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30.14.23

Opkvalificering af socialrådgivning samt behandling
af misbrugte
-400.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 400.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

100.000
-500.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 2.466.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45
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30.14.25

Handleplan Ittoqqortoormiit

-800.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges nedsat med kr. 800.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen ikke vil blive forbrug med det ansøgte beløb
Bevillingen anvendes til gennemførelse af forhøjelse af bevillinger på andre hovedkonti
under Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-800.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 1.238.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45

HOVEDKONTO 30.14.25 side 1
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30.14.26

Opkvalificering af insitutionsmedarbejdere i Paamiut

1.000.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
I finanslovsforslaget for 2003, har Landsstyreområdet for Familier haft en
bevillingsansøgning
på
hovedkonto
30.14.26,
Opkvalificering
af
institutionsmedarbejdere i Paamiut. Under behandlingen af finansloven er
bevillingsansøgningen overført til hovedkonto 20.11.50, Driftsreserven. Nærværende
budgetbidrag er en ansøgning om udmøntning af bevillingen.
Til oprettelse af handicapinstitution i Paamiut er det nødvendigt, at opkvalificere
potentielle medarbejdere for institutionen lokal i Paamiut, samtidigt at fortage en
opkvalificering af medarbejdere på eksisterende handicapinstitutioner. Målet er at at
tilvejebringe så meget lokalt arbejdskraft som muligt.
Der afholdelse af 2 x internat kurser for 20 medarbejdere á 7 dages varighed. Udover 10
medarbejdere fra kommende døgninstitution i Paamiut deltagelse på kurset, agter
Familiedirektoratet at benytte lejligheden til at opkvalificere 10 medarbejdere fra de
eksisterende handicapinstitutioner, disse kommer fortrinsvis fra Sungiusarfik Ikinngut,
Handicapsatellit i Uummannaq, Uiluiit, Aaqa og Ivaaraq.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

1.000.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.05.2003, sag nr. 03-09
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30.14.26

Opkvalificering af institutionsmedarbejdere i Paamiut

500.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Bevillingen søges forhøjet med kr. 500.000, da direktoratet ved budgetopfølgning har
konstateret at bevillingen vil blive overskredet med det ansøgte beløb.
Bevillingen tilvejebringes ved nedsættelse af bevillinger på andre hovedkonti under
Landsstyreområdets bevillingsområde.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

500.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 1.500.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-45
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32.01.01

Direktoratet for Sundhed

14.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 14.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 13.642.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der 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
14.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

14.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43
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32.10.03

Patientbehandling i udlandet, somatiske

-4.000.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 4.000.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 75.269.000 kr.
Bevillingsreduktionen skyldes primært, at planlagte knæ- og hofteoperationer i udlandet,
som et forsøg i stedet gennemføres på Dronning Ingrids Hospital. Ligeledes er der
gennemført et delvist stop for planlagt (elektiv) behandling i udlandet, ligesom der er
indført en mere restriktiv visitering til efterkontrol.
Bevillingsreduktionen overføres dels til hovedkonto 32.10.05, Dronning Ingrids Hospital,
dels til hovedkonto 32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer m.v.

Budgetspecifikation
Øvrige driftsudgifter

-4.000.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.

HOVEDKONTO 32.10.03 side 1
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32.10.05

Dronning Ingrids Hospital

4.300.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 4.300.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 208.087.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen skyldes dels, at de planlagte besparelser ved vakantindkvartering
ikke er blevet fuldt indfriet i 2003, dels at der har været merudgifter i forbindelse med
gennemførelsen af pilotprojektet med hjemtagelse af knæ- og hofteoperationer.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved bevillingsreduktioner på hovedkonto 32.10.03,
Patientbehandling i udlandet, somatiske, og hovedkonto 32.10.07, Det grønlandske
Patienthjem.

Budgetspecifikation
Øvrige driftsudgifter

4.300.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.10.05

Dronning Ingrids Hospital

1.667.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1.667.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 205.454.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der 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
1.667.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

1.667.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43
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32.10.06

Center for Sundhedsuddannelser

130.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 130.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 14.658.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der 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
130.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

130.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43

HOVEDKONTO 32.10.06 side 1
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32.10.07

Det grønlandske Patienthjem

-1.500.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 1.500.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 18.171.000 kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes bl.a. organisatoriske ændringer i forbindelse med
flytningen fra Grønlænderhjemmet i Gentofte til Det grønlandske Patienthjem i Brønshøj.
Samtidig har de økonomiske stordriftsfordele ved at samle alle patienterne ét sted været
større end oprindeligt antaget. Således er der nedlagt flere stillinger. Forhold, der
tilsammen har betydet en aftale mellem Dronning Ingrids Hospital og Det grønlandske
Patienthjem om at reducere bevillingen i 2003 med ca. 1,5 mio. kr.
Bevillingen overføres dels til hovedkonto 32.10.05, Dronning Ingrids Hospital, dels til
hovedkonto 32.11.03, Fællesudgifter, evakueringer mv.
Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Indtægter

2003
1
-8
-7

2004
1
-8
-7

2005
1
-8
-7

2006
1
-8
-7

-1.400.000
-100.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.01

Kystledelsen

18.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 18.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 7.487.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der 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
18.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

18.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43
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32.11.02

Fællesudgifter, lægebetjening

-5.000.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 5.000.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 27.880.000 kr.
Bevillingsreduktionen skyldes primært indførsel af meget restriktive retningslinier for
vikarbureauansættelser. Endvidere har der været et mindreforbrug på udgifter til rejser,
elevlønninger m.v. samt til- og fratrædelser. Sidstnævnte grundet flere fastansættelser end
forventet.
Bevillingen overføres til hovedkonto 32.11.04, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, som en
konsekvens af stigende udgifter på denne hovedkonto til lønninger, patientrejser og
huslejebetalinger samt medicinudgifter.

Budgetspecifikation
Øvrige driftsudgifter

-5.000.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.03

Fællesudgifter, evakueringer m.v.

1.200.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forøges med 1.200.000 kr., hvorefter
bevillingen udgør 46.689.000 kr.
I forbindelse med at planlagte knæ- og hofteoperationer i udlandet, som et forsøg i
stedet gennemføres på Dronning Ingrids Hospital, søges bevillingen forhøjet med 1,2
mio. kr., idet de direkte udgifter til specialistteamet, kunstige led m.v. afholdes på
nærværende hovedkonto.
Bevillingsforhøjelsen på nærværende konto finansieres ved reduktion af bevillingen på
hovedkonto 32.10.03, Patientbehandling i udlandet, somatiske.
Budgetspecifikation
Øvrige driftsudgifter

1.200.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde
30 – 39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04

Sundhedsdistrikter, lægebetjening

5.000.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto øges med 5.000.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 338.675.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes stigende udgifter til lønninger, patientrejser,
huslejebetalinger samt i mindre omfang medicinudgifter, herunder HIV-medicin.
Merbevillingsbehovet for lønningerne opstår, da der er flere fastansatte
overenskomstansatte end forventet, til forskel fra de seneste år. Der ønskes derfor afsat
3.000.000 kr. til lønudgifter for overenskomstansatte.
Bevillingen tages fra hovedkonto 32.11.02, Fællesudgifter, lægebetjening, som en
konsekvens af et mindreforbrug på denne hovedkonto grundet primært indførsel af meget
restriktive retningslinier for vikarbureauansættelser. Endvidere har der været et
mindreforbrug på udgifter til rejser, elevlønninger m.v. samt til- og fratrædelse.
Sidstnævnte grundet flere fastansættelser end forventet.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter

3.000.000
2.000.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04

Sundhedsdistrikter, lægebetjening

1.653.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1.653.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 335.328.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst med Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit/Sundhedskartellet, er der sket et ekstraordinært lønløft, der 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
1.653.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51,
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

1.653.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-43
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32.12.02

Fællesudgifter, tandlægebetjening

1.000.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto øges med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 5.667.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes højere udgifter til rekruttering, dentalteknik og til- og
fratrædelser som følge af flere korttidsansættelser.
Bevillingen tages fra hovedkonto 32.12.03, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, som en
konsekvens af et mindreforbrug på denne hovedkonto grundet færre fastansatte end
budgetteret.

Budgetspecifikation
Øvrige driftsudgifter

1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.12.03

Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening

-1.000.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen
udgør 45.094.000 kr.
Bevillingsreduktionen skyldes primært færre udgifter til løn grundet færre fastansatte end
budgetteret.
Bevillingen tilføres hovedkonto 32.12.02, Fællesudgifter, tandlægebetjening, som en
konsekvens af et merforbrug på denne hovedkonto primært grundet stigende udgifter til
rekruttering, dentalteknik og til- og fratrædelser som følge af flere korttidsansættelser.

Budgetspecifikation
Lønudgifter

-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 09.12.2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed – Aktivitetsområde 30 –
39, Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt
hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
administration

400.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Direktoratet har i forbindelse med diskretionært afskedigelse af en medarbejder måtte afholde
ekstraordinære udgifter til pensionsforpligtelser. Udgiften beløber sig til 762.000 kr. Afskedigelsen har ikke været forudsigeligt, da der er tale om en diskretionært afskedigelse.(bortvisning)
Direktoratet har i 1-2. kvt. 2003 har haft ubesatte stillinger, som har muliggjort en delvis
finansiering af merudgifterne.
Der vil kun blive ansøgt om en merbevilling på 400.000 kr.. Der er afholdt besparelser på
362.000 kr. i forbindelse med vakant stillinger samt udskydelse af øvrige driftsudgifter.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

400.000
0
0

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50
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40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

18.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 18.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
22.808.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

18.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.
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40.01.04

Pædagogisk, psykologisk rådgivning

9.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 9.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 5.943.000
kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

9.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.
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40.01.09

Elevadministrationen(KAF)

2.731.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret(kollegiereformen) samt til finansog revisionsudvalg, hvor der er redegjort for KAF’s nye driftsformer. Det fremgår her, at der
som følge af nye driftsformer samt krav om større medansvar af beboer forventes en betydelig
effektivisering samt rationalisering.
Der er i 2-3.kvt. 2003 foretaget en afklaring af en række udestående emner; eksempelvis
overdragelse af en børnehave, der fortrinsvis har børn fra beboere fra kollegierne, til Nuuk
Kommune.
Det har måtte konstateres, at forhandlinger med Nuuk kommune i 1-2 kvt. 2003 ikke har kunne medføre en overdragelse af nævnte børnehave til Nuuk Kommune. Dette var forventningen i forbindelse med budgetlægningen. Den manglende overgang til kommunen af børnehaven samt ønsket om at beboere fra kollegier kan starte på deres uddannelser uden problemstillinger med børnepasning, har medført en merudgift på 500.000 kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen, hvor 240.000 kr. vedrører lønudgifter og 260.000 kr. vedrører
øvrige driftsudgifter.
Det har ligeledes måtte konstateres en samlet nettomerudgift på 325.000 kr. som følge af, at
færdiggørelsen og overdragelse af kollegier i Nuuk, ikke er foregået som planlagt. Det blev
forudsat at kollegierne var færdige i august 2003 og kunne tages i brug inden udgangen af
august 2003. Dette har imidlertid ikke kunne gennemføres som følge af forsinkelse i byggeriet, hvilket ikke har kunne forudses ved budgetlægningen. Det måtte konstateres, at 30
lejligheder først ville kunne tages i brug i november 2003. Merudgiften i forbindelse med
fortsat vakantindkvartering af elever vedrører øvrige driftsudgifter og udgør 100.000 kr.,
mens manglende indtægter som følge af udskydelse af overdragelsestidspunktet udgør
225.000 kr.
Planlagte nedlæggelse af årsværk har ikke kunne lade sig gøre, idet nedlæggelsen af
årsværkerne har medført klagesager til Landstingets Ombudsmand. Merudgift omfatter en
lønudgift på 377.000 kr. Dette forhold har ikke kunne forudsiges ved budgetlægningen
KAF har i forbindelse med diskretionært afskedigelse af tidligere ledende kollegieinspektør
måtte afholde ekstraordinære udgifter til pensionsforpligtelser. I 2002 fik den tidligere ledende kollegieinspektør tilbudt en stilling som kollegieinspektør, men er i 2003 afskediget
diskretionært på grund af samarbejdsproblemer i forbindelse med implementeringen af den
nye kollegiereform. Udgiften beløber sig til 825.000 kr., der vedrører lønudgifter. Afskedigelsen har ikke været forudsigeligt, da der er tale om en diskretionært afskedigelse.
Der har endvidere været en række problemstillinger med opsagte abonnementer. Dette vedrører abonnement til TELE-GREENLAND for telefonforbindelser samt abonnement til firma
for IT-support. Afviklingen af disse abonnenter har ikke forløbet som forventet, som følge af
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fejlfortolkning af kontraktlige forhold ved budgetlægningen. Dette har medført at besparelse
på 240.000 kr. ikke har kunne realiseres.
Der har endvidere været en række ekstraordinære akutte vedligeholdelsesudgifter på kollegierne på 464.000 kr. De ekstraordinære akutte vedligeholdelsesudgifter har måtte afholdes i
forbindelse med ordinær vedligeholdelse og ombygning ved stort set alle kollegier. De ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter har først kunne konstateres ved påbegyndelsen af vedligeholdelsesarbejderne og har især vedrørt Kujallit kollegiet, Jern og Metalkollegiet samt Centrekollegiet. Merudgifterne vedrører øvrige driftsudgifter.
KAF har fastlagt, at den samlede merudgift som følge af nævnte forhold kan forventes til at
ville udgøre 2.531.000 kr.
Det skal oplyses, at der tidligere er fremsendt tillægsbevillingsansøgninger for den del af
Kollegiereformen, der vedrørte decentralisering af opgave og ansvar af kollegieområdet til
institutionerne i Nuuk samt på kysten. Disse bevillingsoverførsler var samlede set
udgiftsneutrale.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.442.000
1.064.000
225.500

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50
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40.01.09

Elevindkvartering

-839.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til nedennævnte
hovedkonti.
Drift og administration af røde kollegium er blevet overført fra KAF til GU Nuuk,
ligeledes med virkning fra den 1. august 2003.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU,Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovennævnte forhold
med 839.000 kr. således, at bevillingen falder fra 16.764.000 kr. til 15.925.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik

-2.763.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Mindreforbrug på kontoen for 40.01.10 skyldes at to udgiftstunge kursusaktiviteter ikke har
kunne gennemføres fuldt ud i indeværende finansår. Udgiften vedrører øvrige driftsudgifter.
Dette drejer sig om kvalitetsudviklingskursus i samarbejde med Simon Fraser Univer-sity i
Canada. Til dette kursus var der kun 2 ansøgere i dette skoleår.
Det andet kursus vedrører fremmedsprogundervisning af gæstelærer på skolerne. Dette projekt har ikke kunnet gennemføres i indeværende skoleår på grund af at det universitet, der
skulle levere gæstelærerne har meddelt, at dette ikke kunne lade sig gøre, hvilket ikke har
kunne forudses ved budgetlægningen. I stedet er der i samarbejdet med Pil-grims House,
Centerbury, England planlagt kursusaktiviteter vedrørende fremmedsprogundervisning. Disse
aktiviteter starter i 2004.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

0.00
2.763.000
0.00

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50
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40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik

48.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 48.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
38.475.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

48.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.

HOVEDKONTO 40.01.10 side 1

124

40.01.18

IT-området

-4.026.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 40.01.18 ITområdet og bevillingen på 4.026.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 70.14.10 ITområdet

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.
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40.10.11

Ado Lyngep Atuarfia

19.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 19.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
6.320.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

19.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.
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40.10.14

Atuarfitsialak – Den gode skole

12.000
Tillægsbevilling 2003 – driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 12.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
9.370.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

12.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.
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40.11.13

Bygge- og Anlægsskolen
538.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
538.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 31.133.000 til 31.671.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.11.14

Imarsiornermik Ilinniarfik

-72.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovennævnte forhold
med 72.000 kr. således, at bevillingen falder fra 11.701.000 til 11.629.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.11.18

ATI, Fiskeindustriskolen

-84.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovennævnte forhold
med 84.000 kr. således, at bevillingen falder fra 8.278.000 til 8.194.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.11.19

De lokale erhvervskoler, STI
3.200.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Det skal oplyses at der fortiden er forhandlinger med KANUKOKA om overdragelse af dette
område til kommunerne. Der er udarbejdet en rapport herom, der har været forelagt
landsstyret.
Det var i finanslovforslaget for 2003 forudsat at social- og sundhedsuddannelserne skulle
regionaliseres. Opgaverne skulle overgå til kommunerne og finansieres via bloktilskudsbevillingerne. Dette er ikke sket som planlagt og udsat indtil 2004.
Dette har medført, at disse uddannelser sta-dig varetages på de lokale erhvervsskoler med
dertil merudgifter i forhold til forventningerne ved budgetlægningen. Merudgiften vedrører 11
lærer og en gennemsnitlig lønudgift på 250.000 kr., der udgør en merudgift for lønudgifterne
på 2.750.000 kr., der er udgiftsført på denne hovedkonto.
Det har endvidere måtte konstateres, at det har været en større personaleomsætning af lærer
og lederpersonale på STI-skolerne end forventet. Dette har medført flere udgifter til indkvartering samt rejser end forventet ved budgetlægningen. Merudgiften udgør 200.000 kr. og vedrører øvrige driftsudgifter.
Der har endvidere i Qeqertarsuaq måtte ansættes en EU-leder i stedet for en praktikvejleder,
der har medført en merudgift på 250.000 kr. i forhold til budgetlægningen Merudgiften
vedrører lønudgifter.
Ovennævnte har medført en merudgift på 3.200.000 kr. i forhold til det budgetteret, hvilket
ikke kunne forudsiges ved budgetlægningen.
Direktoratet har pr. 1. september 2003 udsendt en skrivelse til samtlige lokale erhvervs-skoler
om indførelse af stram økonomistyring, dvs. at udgifter over et beløb skal godkendes af direktoratet. Udgifter til indkøb af edb-udstyr kan ikke forekomme den resterende del af året og
kan kun ske efter godkendelse af direktoratet.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

3.000.000
200.000
0.00

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50
HOVEDKONTO: 40.11.19 side: 1
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40.11.21

Levnedsmiddelskolen, INUILI

-18.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovennævnte forhold
med 18.000 kr. således, at bevillingen falder fra 8.993.000 til 8.975.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.11.23

Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq

-103.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovennævnte forhold
med 103.000 kr. således, at bevillingen falder fra 14.972.000 til 14.869.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.12.16

GU, Nuuk

195.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til nedennævnte
hovedkonti.
Drift og administration af røde kollegium er blevet overført fra KAF til GU Nuuk,
ligeledes medvirkning fra den 1. august 2003.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
195.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 18.615.000 til 18.810.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.12.19

Socialpædagogisk Seminarium
383.000

Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
Der er afgivet rapport for kollegiereformen til landsstyret, herunder er der redegjort for
KAF’s nye driftsformer samt decentralisering af opgave og ansvar af kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten.
Der er afgivet svar til Finansudvalg samt Revisionsudvalg om kollegiereformen samt
ovennævnte forhold, der skulle afklares.
Der skal som følge af decentralisering af opgave og ansvar for kollegierne til
institutionerne i Nuuk samt på kysten foretages en række bevillingsrokeringer.
Med virkning fra 1. august 2003 omlægges huslejeindtægterne for kollegierne på kysten
og huslejeudgifterne til lejemål for indkvartering af elever på kysten til følgende
hovedkonti.
Ovennævnte foranlediger omrokeringer mellem 40.01.09, 40.11.13, 40.11.14, 40.11.18,
40.11.21, 40.11.23, 40.12.16 og 40.12.19. Omrokeringerne er udgiftsneutralt.
Kollergieadministrationen (KAF) har beregnet følgende omrokeringer af nettotallet for
ovennævnte hovedkonti:
40.01.09 Elevindkvartering
40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen
40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq
40.12.16 GU, Nuuk
40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

-839.000
+538.000
-72.000
-84.000
-18.000
-103.000
+195.000
+383.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
383.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 10.336.000 til 10.719.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-51
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40.14.18

KNR

-250.000

Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.14.18 er som følge af, at modtaget afregning i
juli 2003 i forbindelse med ekstraordinære bevillinger til KNR til landstingsvalg resulterede i
et mindreforbrug på 250.000 kr..

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50
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45.10.12

Midtgrønland, Thule og Østgrønlands provstikontor

12.000
Tillægsbevilling 2003 - driftsbevilling
Som konsekvens af udmøntningen af IMAK-overenskomsten forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 12.000 kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter
11.659.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende reduktion på hovedkonto 20.11.51 Reserven til overenskomstrelaterede udgifter.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

12.000

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 19.12.2003. Rokeringen har hjemmel i Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 nr. 6.
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46.01.01

Grønlands Statistik

-8.781.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 46.01.01
Grønlands Statistik og bevillingen på 8.781.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
10.17.01 Grønlands Statistik.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 46.01.01 side: 1
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50.06.02

Midlertidige mindstepriser

7.600.000

Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 10.000.000, opskrives med 7.600.000
kr. ved overførsel fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger.
Bevillingsændringen sker på baggrund af beslutning i landsstyret om nedsættelse af et paritetisk nævn, som løbende skal holde landsstyret orienteret om udviklingen i rejefiskeriet og
markedet.
Indtil dette nævn er etableret og har haft mulighed for at få tilstrækkelig indsigt i forholdene vil tilskud til indhandlingspriser på rå frosne rejer blive udbetalt med kr. 0,75 kr. pr. kg.
dog kun frem til og med den 30. september 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.07.2003, sag nr. 03-14
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50.06.02

Midlertidige mindstepriser

4.000.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto , indtil 30. september 2003 er 17.600.000 bevilget,
opskrives med 4.000.000 kr. ved overførsel fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til
midlertidige foranstaltninger.
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 skal dække indhandlingstilskuddet i perioden 1. oktober til 31. december 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 04.12.2003, sag nr. 03-39
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50.06.21

Olietilskud

2.300.000

Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt 2.100.000, opskrives med 2.300.000
kr. ved overførsel fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger.
Bevillingsændringen sker på baggrund af beslutning i landsstyret om at genindføre olietilskud, dog kun frem til og med den 30. september 2003. Tilskuddet udmøntes ved et tilskud
på 0,53 kr. pr. liter olie til fartøjer under 150 BT, og som har GR-nummer samt til konkret
nævnte fartøjer, som er over 150 BT.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.07.2003, sag nr. 03-14
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50.06.21

Olietilskud

460.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto, oprindeligt kr. 4.400.000, opskrives med
460.000 kr. ved overførsel fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger.
Bevillingen dækker olietilskud i perioden 1. oktober – 31. december 2003 til fartøjer med
GR-nummer og som er under 150 BT, og som ikke har licens til rejefiskeri.
Olietilskuddet udbetales til de enkelte tilskudsmodtagere ved fremsendelse af dokumenteret
og betalt olieregning for foretagen bunkring i perioden 1. oktober – 31. december 2003,
med angivelse af antallet af liter og den betalte pris herfor.
Olietilskuddet udgør kr. 0,53 pr. liter leveret og betalt brændolie.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 04.12.2003, sag nr. 03-16
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50.08.16

Finansieringsstøtte til landbrugeerhvervet

-5.697.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 50.08.16
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet og bevillingen på 5.697.000 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 50.08.16 side: 1
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50.08.17

Udviklingsstøtte, landbrug

-5.928.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 50.08.17
Udviklingsstøtte, landbrug og bevillingen på 5.928.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 64.15.17 Udviklingsstøtte, landbrug.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 50.08.17 side: 1

144

64.13.21

Revalidering

3.000.000
Tillægsbevilling 2003 – Lovbunden bevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 30.12.14
Revalidering og bevillingen på 3.000.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 64.13.21
Revalidering.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 64.13.21 side: 1

145

64.15.16

Finansieringsstøtte til landbrugeerhvervet

5.697.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 50.08.16
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet og bevillingen på 5.697.000 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 64.15.16 side: 1

146

64.15.17

Udviklingsstøtte, landbrug

5.928.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 50.08.17
Udviklingsstøtte, landbrug og bevillingen på 5.928.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 64.15.17 Udviklingsstøtte, landbrug.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 64.15.17 side: 1

147

66.01.01

Råstofdirektoratet, administration

-12.397.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.01
Råstofdirektoratet, administration og bevillingen på 12.397.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 18.01.01 Råstofdirektoratet, administration.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 66.01.01 side: 1

148

66.01.02

Råstofprojekter

-18.648.000
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.02
Råstofprojekter og bevillingen på 16.648.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto
18.01.02 Råstofprojekter.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 66.01.02 side: 1

149

66.01.03

Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed

0
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.03
Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed og bevillingen på 0 kr. rokeres til den
nyoprettede hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Tekstanmærkningen til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
rokeres ligeledes til den nyoprettede hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket
virksomhed.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 66.01.03 side: 1

150

66.01.04

Servicekontrakt på råstofområdet

-3.000.000
Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 66.01.04
Servicekontrakt på råstofområdet og bevillingen på 3.000.000 kr. rokeres til den nyoprettede
hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakt på råstofområdet.

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 66.01.04 side: 1

151

70.14.10

IT-området

4.026.000
Tillægsbevilling 2003 – Tilskudsbevilling

Som følge af ressortændringerne af 15. september 2003 nedlægges hovedkonto 40.01.18 ITområdet og bevillingen på 4.026.000 kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 70.14.10 ITområdet

Godkendt af Landsstyret d. 10. november 2003. Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2:
tekstanmærkning: Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.

HOVEDKONTO: 70.14.10 side: 1

152

70.14.10

IT-området
-2.028.000

Tillægsbevilling 2003 - Tilskudsbevilling
For hovedkonto 40.01.18 har det måtte konstateres, at en netop afholdt ansøgningsrunde til
tilskud til teknologipuljen har resulteret i, at et begrænset antal ansøgninger kan anvendes i
relation til budgetforudsætningerne. En første gennemgang har medført, at kun 5 ansøgninger
til et samlet beløb på 1.536.000 kr. ud af tilskudsbevilling på 3.500.000 kr. er relevant for
videre vurderinger. Besparelsen er som følge heraf. Den resterende del af bevillingen
vedrører IT-Rådets ordinære drift.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-50

HOVEDKONTO: 70.14.10 side: 1

153

73.10.11

Intern godstransport med skib

-813.000

Tillægsbevilling 2003 – tilskudsbevillinger
Der er på Finansloven for 2003 afsat 58,2 mio. kr. på hovedkonto 73.10.11 Intern godstransport med skib. Til opfyldelse af formålet er indgået en servicekontrakt med Royal Arctic Bygdeservice A/S for 2003 på 56,6 mio. kr. Der forventes således at være 1,6 mio. kr. af
ubrugte midler på hovedkontoen ved årets udgang. 813.000 kr. af de ubrugte midler omrokeres til hovedkonto 74.94.02 ASIAQ (Misissueqqaarnerit – Grønlands Forundersøgelser).
Bevillingen på hovedkonto 73.10.11 Intern godstransport med skib udgør herefter
57.387.000 kr. i 2003.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.12.2003, sag nr. 03-35

HOVEDKONTO 73.10.11 side 1

154

74.94.02

ASIAQ (Misissueqqaarnerit – Grønlands Forundersøgelser).

813.000

Tillægsbevilling 2003 – driftsbevillinger
Der er på Finansloven for 2003 afsat 13,695 mio. kr. på hovedkonto 74.94.02 ASIAQ
(Misissueqqaarnerit – Grønlands Forundersøgelser). For at imødegå en uoverensstemmelse
mellem bevillingen til ASIAQ, og de opgaver det forventes, at ASIAQ påtager sig i 2003,
er der behov for en merbevilling på 813.000 kr. for 2003, der omrokeres fra hovedkonto
73.10.11 Intern godstransport med skib.
Bevillingen på hovedkonto 74.94.02 ASIAQ (Misissueqqaarnerit – Grønlands Forundersøgelser) udgør herefter 14.508.000 kr. i 2003.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 01.12.2003, sag nr. 03-35

HOVEDKONTO 74.94.02 side 1

155

80.00.01

Udisponerede anlægsreserver

-115.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 115.000kr. som følge af rokering af dette
beløb til Anlægs- og Renoveringsfonden hovedkonto 93.30.12 Ældreinstitutioner,
renovering, projektnr. 140.94.023 Renovering alderdomshjem, Qeqertarsuaq.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg 25.03.2003, sag nr. 03-06

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den xx.yy.200, sag nr. 03-yy (udfyldes efterfølgende
af Økonomidirektoratet)

HOVEDKONTO 80.00.00 side 1

156

80.00.01

Omrokeringsreserve

-600.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 600.000 kr. som følge af rokering af de
følgende beløb til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg, projektnumrene:
152.49.018 Bygdekonsultation, Qaarsut Uummannaq
154.49.019 Bygdekonsultation, Sattut Uummannaq

300.000 Kr.
300.000 Kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 28.05.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

157

80.00.01

Omrokeringsreserve

- 480.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrevet med
480.000 kr. til finansiering af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto
87.72.11 60/40 byggeri.
Bevillingen udgør herefter 12.020.000 kr.
Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser den 28.05.2003. Rokeringen har hjemmel
i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet nr. 1.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

158

80.00.01

Omrokeringsreserve

-900.000
Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 900.000 kr. som følge af rokering af dette beløb til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg, projektnummer 120.47.019 Udvidelse af sygehuset i Ilulissat.
Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 02.06.2003. Rokeringen har hjemmel
i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

159

80.00.01

Omrokeringsreserve

- 40.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrevet med 40.000
kr. til finansiering af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 87.72.11 60/40
Byggeri.
Bevillingen udgør herefter 30.540.000 kr.
Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser den 27.06.03. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet nr. 2.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

160

80.00.01

Omrokeringsreserve

-4.400.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 4.400.000 kr. som følge af rokering af dette
beløb til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg, projektnummer 060.46.013
Center for Sundhedsuddannelser (PI).
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.06.2003, sag nr. 03-15

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

161

80.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

4.300.000

Tillægsbevilling 2003- anlægsbevillinger
Efter at have været udbudt i licitation lyder A-overslaget på projektnr. 080.52.014 Kollegiebyggeri 2. etape, Sisimiut på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri på 21,2 mio.
kr. Bevillingen på projektet er 26 mio. kr.
Af de tilbageværende midler på 4,8 mio. kr. ønskes 0,5 mio. kr. omrokeret til projektets
1. etape, projektnr. 080.52.013.
De resterende midler omrokeres til nærværende hovedkonto der således opskrives med
4,3 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 15,68 mio. kr. i 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-22

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

162

80.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-1.150.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1,150 mio. kr. som rokeres til
projektnr. 150.50.041 Renovering, ombygning udvidelse skolen i Uummannaq på
hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, renovering.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-25

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

163

80.00.01

Omrokeringsreserve

3.250.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. 3.250.000, som følge af en
tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.09.2003, sag nr. 03-29.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

164

80.00.01

Omrokeringsreserve
-300.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrives med 300.000 kr. til finansiering af
projektering af forbedring af indeklima på Handelsskolen i Nuuk på hovedkonto
80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.11.2003, sag nr. 03-34

HOVEDKONTO 80.00.01 side 165
1

80.00.01

Omrokeringsreserve
-660.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrives med 660.000 kr. til finansiering af
installation af en elevator i Aaqa, Nuuk – projektnr. 060.40.018 på hovedkonto 83.30.13
Landsdækkende institutioner.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12 2003 sag nr. 03-36

166

HOVEDKONTO 80.00.01 side: 1

80.00.01

Udisponerede anlægsreserver

-960.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrives med 960.000 kr. til finansiering af en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 85.50.01 Servicehuse bygder,
projektnr. 124.45.022 Servicehus, Ilimanaq med 960.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-44

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

167

80.00.01

Omrokeringsreserve

- 804.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges bevillingen nedskrevet med kr. 804.000 med henblik på
at finansiere en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.72.11, 60/40 Byggeri.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 11.261.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003 Sag nr. 03-56

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

168

80.00.01

Omrokeringsreserve

268.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 268.000 kr., som udgør
restbevillingen efter aflysning af projekt 030.32.106 10 boliger, Narsaq på hovedkonto
87.72.11 60/40 Byggeri.
Bevillingen udgør herefter 12.333.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-54

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1

169

80.00.01

Omrokeringsreserve
-757.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrives med 757.000 kr. til delvis
finansiering af ombygning og modernisering af køkkener og badeværelser i Blok T,
Nuuk – projektnr. 060.xx.xxx Hovedkonto 87.72.20 Ombygning Blok T

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12. 2003 sag nr. 03-58

170

HOVEDKONTO 80.00.01 side: 1

80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-20.819.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der er tale om aflysning af to projekter med samlet 84 personaleboliger i Nuuk. Projekterne
aflyses, idet meromkostningen til at gennemføre projekterne ligger på omkring 20% eller
knapt 24 mio. kr. Midlerne fra de aflyste projekter rokeres til andre boligformål således der
bl.a. tilsikres, at der i indeværende år kan gives tilsagn til nybyggeri af mindst 80 nye private boliger i Nuuk, der kan ibrugtages og indflyttes i 2004.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.10
060.30.002
060.30.907

12 personaleboliger
71 personaleboliger

I alt

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

-3.336
-17.483

-20.819

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2003 Sag nr. 03-18

HOVEDKONTO 80.00.10 side 1

171

80.00.10

Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
-150.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges herved en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto
som følge af, at et projekt i Anlægs- og Renoveringsfonden er afsluttet med et
mindreforbrug.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn
Anlægs- og
Renoveringsfonden

Saattut
154.20.068

Ny olietank, Saattut

-150

0

I alt

-150

-150

600

-150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Saattut
154.20.068
Ny olietank, Saattut
Opgaven, som blev optaget med en bevilling under hovedkonto 87.71.30 i 2001, er afsluttet med et
mindreforbrug på 150.000 kr., som søges udtaget af Anlægs- og Renoveringsfonden På hovedkonto
97.71.30, projekt nr. 154.97.311 er søgt optaget en bevillingsforøgelse på 150.000 kr., hvorfor de to
bevillingsændringer sammenlagt ikke får DAU-mæssige konsekvenser.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 30.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.

HOVEDKONTO 80.00.10 side 1

172

80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-9.120.000

Tillægsbevilling 2003 – Indtægtsbevillinger
Der er tale om aflysning af to projekter med samlet 30 boliger i Ilulissat. En bevilling på
9,1 mio. kr. givet i tidligere finansår søges derfor tilbageført fra Anlægs- og renoveringsfonden samtidig med at en bevilling på 6,9 mio. kr. til projekterne på hovedkonto 87.72.11
60/40 byggeri sættes ned til 0 kr.
Projekterne aflyses efter anmodning fra kommunen, idet kvadratmeterpriserne blev uacceptabelt høje, hvilket ville bevirke at de fremtidige huslejer ville være ude af proportion med
resten af de kommunale udlejningsboliger. Midlerne fra de aflyste projekter rokeres til andre boligformål således der bl.a. tilsikres, at der i 2003 kan gives tilsagn til nybyggeri af 27
andelsboliger i Ilulissat og 4 tilskudsboliger i Ilulissat efter 10/40/50 ordningen, der kan
ibrugtages og indflyttes i 2004 og 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.11
120.32.506
120.32.509

24 rækkehuse
6 ældreboliger

I alt

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

-6.520
-2.600

-9.120

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-26

HOVEDKONTO 80.00.10 side 1

173

80.00.10

Overførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-2.260.000

Tillægsbevilling 2003 – indtægtsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges optaget en indtægt på 2.260.000 kr. som følge af, at en
række projekter er afsluttet med mindreforbrug og derfor søges udtaget af Anlægs- og Renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

87.73.10
018.24.004
87.73.10
100.24.048
87.73.10
120.24.036
87.73.10
160.24.013
87.73.10
999.24.003

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Nyt kajanlæg, Alluitsup Paa

-299

0

-299

-299

9.691

Udv. containerplads, Aasiaat

-34

0

-34

-34

3.166

-1.348

0

-1.348

-1.348

7.287

-517

0

-517

-517

30.583

-62

0

-62

-62

10.318

Udbygning, Ilulissat
Skonnert/fiskerikaj, Upernavik
Div. arbejder containerhavne

I alt

-2.260

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Alluitsup Paa
018.24.004
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Nyt kajanlæg, Alluitsup Paa

Aasiaat
100.24.048
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Udv. Containerplads, Aasiaat

Ilulissat
120.24.036
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Udbygning, Ilulissat

HOVEDKONTO 80.00.10 side 1
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Upernavik
999.17.092
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Skonnert/ fiskerikaj Upernavik

Diverse byer
999.24.003
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Div. arbejder containerhavne

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003 Sag nr. 03-42
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80.00.10

Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-4.472.000
Tillægsbevilling 2003 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en indtægt på 4.472.000 kroner som følge af aflysning af projekt
030.32.106 10 boliger i Narsaq.

Projektspecifikation
Total
i

Konto
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.11
030.32.106

10 boliger, Narsaq

I alt

FL

TB

Projektbevillingen
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

-4.472

-4.472

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003 Sag nr. 03-54
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

1.000.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Landstinget vedtog i forbindelse med FL 2003, at oprette en hovedkonto 20.11.57,
Reserve til midlertidige foranstaltninger med en bevilling på i alt 27,6 mio. kr.
I teksten til bevillingsforudsætningerne står der, at bevillingen kan søges udmøntet ved
tillægsbevillingsansøgninger til Landstingets Finansudvalg, og at ved tillægsbevillingsansøgninger kan midlerne søges fordelt til andre konti, hvorfra der kan afholdes
udgifter til tilskud til indhandlingspriser til rejer, olietilskud, tilskud til
indhandlingspriser ved fåreholdererhvervet og anlægsudgifter til vandanlæg i
Sydgrønland.
Der søges om kr. 1.000.000 til igangsætning af forundersøgelser og projekteringer af et
projekt i Alluitsup Paa vedrørende udvidelse af vandforsyningen hhv. på råvandssiden
og hovedvandledningen/vandværk fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige
foranstaltninger.
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projekt- Ændring
herefter bevilling i 2003

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

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

Ændring i BO
04

05

06

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

Alluitsup Paa
018.21.029
Udvidelse af vandforsyningen

1.000

1.000

1.000

0

0

0

I alt

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse

Udvidelse af
vandforsyning
en

Alluitsup Paa

018.21.029

Diverse

Bevillingen anvendes til forundersøgelser og projektering. Der udføres forundersøgelse
og opmåling af vandsø 1 og 2 med tilhørende oplande, så den disponible vandmængde
der er til rådighed kan fastsættes. Endvidere skal vandkvaliteten i sø 2 undersøges. Der
udarbejdes projekt for en råvandsledning fra sø 2 til sø 1 og videre til vandværket B1364, samt projektering for udbygning af vandværket og hovedvandledning til
fiskefabrikken B-1404.
HOVEDKONTO: 80.00.80 side: 177
1

Projekteringen forventes færdiggjort i 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.08.2003, sag nr. 03-11
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HOVEDKONTO: 80.00.80 side: 2

80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

500.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Landstinget vedtog i forbindelse med FL 2003, at oprette en hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger med en bevilling på i alt 27,6 mio. kr.
I teksten til bevillingsforudsætningerne står der, at bevillingen kan søges udmøntet ved
tillægsbevillingsansøgninger til Landstingets Finansudvalg, og at ved tillægsbevillingsansøgninger kan midlerne søges fordelt til andre konti, hvorfra der kan afholdes
udgifter til tilskud til indhandlingspriser til rejer, olietilskud, tilskud til indhandlingspriser ved fåreholdererhvervet og anlægsudgifter til vandanlæg i Sydgrønland.
Der søges om kr. 500.000 til igangsætning af forundersøgelser og projekteringer af et
projekt i Narsaq vedrørende udvidelse af vandforsyningen hhv. på råvandssiden og hovedvandledningen fra hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger.
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projekt- Ændring
herefter bevilling i 2003

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Narsaq
030.17.019

Udvidelse af vandforsyningen

I alt

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

Ændring i BO
04

05

06

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

500

500

500

0

0

0

500

500

500

0

0

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ikke fastsat

Udvidelse af
vandforsyningen

Narsaq

030.17.019

Ikke fastsat

Bevillingen dækker forundersøgelser og projekteringer af udvidet råvandsforsyning og
ny hovedvandledning til rejefabrikken i Narsaq by. Forundersøgelser og projekteringer
til udbygning af vandreservoir igangsættes i 2003 ved anvendelse af anlægsbevillinger
under anden hovedkonto.
Projekteringen forventes færdiggjort i 2003.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.08.2003, sag nr. 03-11

HOVEDKONTO: 80.00.80 side: 179
1

80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

-3.250.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedskrevet med kr. 3.250.000. Bevillingen i
FL 2003 var kr. 20.900.000.
Landsstyret har ved udarbejdelsen af FFL 2004 prioriteret boligbyggeri, folkeskole samt
forsyningssikkerheden højt. Der er derfor begrænsede midler til rådighed i de kommende år
til projekter, som ikke hører til disse 3 områder.
Da der derfor først er råderum i finansloven 2006 og følgende år, vil det ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre en række projekteringer nu, da der er risiko for, at der så skal
finde en ny projektering sted, når der bliver plads til indarbejdelse i finansloven.
Projekteringen af en række projekter søges derfor aflyst.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nuuk
060.46.007
Upernavik
165.24.054
Diverse byer
999.24.058
999.75.001

I alt

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Qaqiffik

0

500

-500

-500

0

Containerkaj, Nutaarmiut

0

250

-250

-250

0

1.000 -1.000
1.800 -1.500

-1.000
-1.500

0
300

Havneanlæg
Ikke fastlagte opgaver, diverse
byer

0
300

-3.250

HOVEDKONTO 80.00.80 side 1
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.46.007
Qaqiffik
Projektet søges aflyst. Landstingets Finansudvalg har godkendt aflysningen af byggeriet af personaleboliger
ved SANA. Der er derfor ikke længer behov for etablering af ny Qaqiffik.
Upernavik
165.24.054
Containerkaj, Nutaarmiut
Projektet søges aflyst, da der vil være risiko for, at projektet er forældet, når der bliver mulighed for at indplacere det på finansloven.
Diverse byer
999.24.058
Havneanlæg
Projektet søges aflyst, da der vil være risiko for, at projektet er forældet, når der bliver mulighed for at indplacere det på finansloven.
999.75.001
Ikke fastlagte opgaver, diverse byer
Der er over projektet disponeret kr. 300.000. Den resterende del af bevilling søges aflyst, da der vil være
risiko for, at projektet er forældet, når der bliver mulighed for at indplacere det på finansloven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.09.2003, sag nr. 03-29.

HOVEDKONTO 80.00.80 side 2
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

0
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet rokeres der 100.000 kr. fra projektnr. 081.24.052 Ny kaj, Itilleq til projektnr. 999.24.057 Forbedring af passager- og turistfaciliteter i havne.
Omrokeringen er budgetneutral.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Itilleq
081.24.052

Ny kaj, Itilleq

Diverse byer
999.24.057

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Forbedring af passager- og
turistfaciliteter i havne

75

175

-100

-100

75

300

200

100

100

300

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Itilleq
081.24.052
Ny kaj, Itilleq
Projektet er mindre omfattende en tidligere antaget, hvorfor projektets bevilling nedskrives med 100.000 kr.
Diverse byer
999.24.057

Forbedring af passager- og turistfaciliteter i havne
Projetets omfang har vist sig at være større end oprindelig antaget, hvorfor der tilføres 100.000 kr. i yderligere
bevilling.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 03.11.2003.
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

0
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet rokeres der 200.000 kr. fra projektnr. 060.50.071 Skole i Nuuk til projektnr. 020.47.021 Qaqortoq sygehus, 2. fase, da det har vist sig nødvendigt at foretage en
afklaring af alternative løsninger på ombygningen af sygehuset.
Omrokeringen er budgetneutral.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.47.021

Qaqortoq sygehus, 2. fase

Nuuk
060.50.071

Skole i Nuuk

500

300

200

200

500

2.800

3.000

-200

-200

4.300

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
020.47.021
Qaqortoq sygehus
Projektet har behov for en merbevilling på 200.000 kr. da det har vist sig nødvendigt at foretage undersøgelse af alternative udbygningsmuligheder.
Nuuk
060.50.071
Skole i Nuuk
Projektet er mindre omfattende en tidligere antaget, hvorfor projektets bevilling nedskrives med 200.000 kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 18.10.2003.
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

300.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Handelsskolen i Nuuk er af Arbejdstilsynet blevet pålagt at forbedre indeklimaet. Der oprettes derfor et projekt på nærværende hovedkonto, der skal afdække opgavens omfang.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nuuk
060.51.007

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Forbedring af indeklima, Handelsskolen Nuuk

300

0

I alt

300

300

0

300

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.51.007

Forbedring af indeklima, Handelsskolen
Nuuk
Til at afdække opgavens omfang med at forbedre indeklimaet på Handelsskolen i Nuuk projekteres der frem
til og med projektforslag med tilhørende B-overslag.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.11.2003, sag nr. 03-34
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80.72.00

Anlægsreserve til boligformål

-19.800.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Sisimiut er der tre andelsboligforeninger der afventer Hjemmestyrets behandling af deres
finansieringsansøgninger. Yderligere er der behov for at der kan gives ihændehavertilsagn
til kommende andelsboliger i Sisimiut. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges derfor nedskrevet med 19,8 mio. kr. for at finansiere en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto
89.72.15 Støttede andelsboliger
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 1.890.000 kr.

Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. År ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
999.34.015

Anlægsreserve til boligformål

5.890

25.690

I alt

-19.800

-19.800

5.890

-19.800

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.34.015
Anlægsreserve til boligformål
Bevillingen søges nedskrevet med 19,8 mio. kr. med henblik på at finansiere en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen på hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger. Det fremgår af projektbeskrivelsen i FL03 til
nærværende konto at bevillingen søges anvendt til andelsboligbyggeri eller 10/40/50 byggeri

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003. Sag nr. 03-27
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83.30.13

Landsdækkende institutioner

0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevilling
I forbindelse med projektering af behandlingshjem for børn og unge i Sisimiut, kan der
spares ca. 460.000 kr. til etablering af en adgangsvej, da der i forbindelse andre
projekter i byen, kan skaffes sten til adgangsvejen vederlagsfrit.
Projektspecifikation

Proj.nr.

Ændring i BO

Projekt- Ændring i
bevilling projekt- Ændring
herefter bevilling i 2003

Sted
Projektnavn

04

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

05

06

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

Sted
080.40.019
080.40.029

Behandlingshjem til børn og
unge
Etablering af adgangsvej til
behandlingshjem

Ialt

9.785

-215

-215

0

0

0

215

215

215

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sted
080.40.019

Behandlingshjem til børn og unge

-

-

I forbindelse med opførelsen af behandlingshjemmet skal der anlægges en adgangsvej.
Bevillingen til dette søges udskilt i et særskilt projekt, hvorfor bevillingen på
nærværende projekt søges nedsat med 215.000 kr.
Sted
080.40.029

Etablering af adgangsvej til behandlingshjem

-

-

I forbindelse med opførelsen af behandlingshjem for børn og unge skal der etableres en
adgangsvej. Såfremt arbejdet kan opstartes straks, vil det være muligt at få sten til
adgangsvejen leveret vederlagsfrit fra et andet byggeri i byen. Det vil i forbindelse
hermed være nødvendigt at etablere en betonoverkørsel i forbindelse med en vand- og
kloakledning, ligesom der skal ske regulering af sprængsten i forbindelse med
indbygningen. De samlede udgifter hertil er estimeret til 215.000 kr.
Hvis arbejdet skal afvente afholdt licitation, vil det være nødvendigt at få sprængsten
leveret af en entreprenør, hvilket vil betyde en samlet udgift til etablering af
adgangsvejen på ca. 675.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 11.07.2003, sag nr. 03-xx.

186

HOVEDKONTO: 83.30.13 side: 1

83.30.13

Landsdækkende institutioner
660.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Udvidelsen af Aaqa, projektnr. 060.40.018 gennemgik efter licitation i 2002 en besparelse
hvor bl.a. installation af elevator udgik af projektet. Det har imidlertid vist sig nødvendigt
med denne elevator hvorfor bevillingen til projektet opskrives med 660.000 kr. Den samlede bevilling til projektet udgør herefter 11.771.000 kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 7,76 mio. kr. i 2003.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.40.018

Udvidelse af Aaqa

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

4.760

4.100

I alt

660

660

11.771

660

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.40.018
Udvidelse af Aaqa
Der installeres elevator i forbindelse med udvidelsen af Aaqa, der er en institution for psykisk handicappede

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12. 2003 sag nr. 03-36
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg

1.150.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1,15 mio. kr. som modsvares af en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på hovedkontoen er herefter 24,22 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Uummannaq
150.50.041

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering, ombygning, udvidelse skolen i Uummannaq

3.650

2.500

I alt

1.150

1.150

14.350

1.150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Uummannaq
150.50.041

Renovering, ombygning, udvidelse skolen i Uummannaq
Ved projektets opstart i 2001 blev behovet for en merbevilling til projektet som følge af et højere licitationsresultat ikke tilvejebragt. Denne tillægsbevilling retter op på dette forhold.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-25
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84.40.15

Kollegiebyggeri

-4.300.000

Tillægsbeviling 2003 – anlægsbevillinger
1. etape af kollegiebyggeriet i Sisimiut er efter licitation blevet 0,5 mio. kr. dyrere end forventet. 2. etape er efter licitation blevet 4,8 mio. kr. billigere end forventet. Af de tiloversblevne midler søges 0,5 mio. kr. omrokeret til 1. etape, projektnr. 080.52.013 på nærværende hovedkonto. De resterende midler søges omrokeret til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 50,9 mio. kr. i 2003.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sisimiut
080.52.013

Kollegiebyggeri 1.etape

10.500

10.000

500

500

26.500

Sisimiut
080.52.014

Kollegiebyggeri 2. etape

15.400

20.200 -4.800

-4.800

21.200

I alt

-4.300

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sisimiut
080.52.013
Kollegiebyggeri 1.etape
Efter licitation lyder A-overslaget på projektet på 26,5 mio. kr. Bevilling er på 26 mio. kr. hvorfor der søges
om en omrokering af de nødvendige midler til projektet
Sisimiut
080.52.014
Kollegiebyggeri 2. etape
Efter Licitation lyder A-overslaget på 21,2 mio. kr. Bevillingen er på 26 mio. kr. Af de tiloversblevne midler
søges 0,5 mio. kr. omrokeret til projektets 1. etape, projektnr. 080.52.013. De resterende 4,3 mio. kr. søges
omrokeret til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-22
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85.50.01

Servicehuse, bygder
960.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen til nedenstående projekt på 1,4 mio. kr. i 2003 er ikke blevet videreført fra Finanslov 2002 til Finanslov 2003. Projektet har derfor behov for en merbevilling i 2003 på
960.000 kr., der tilføres ved en omrokering fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 5,36 mio. kr. i 2003.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Ilimanaq
124.45.022

Servicehus, Ilimanaq

960

0

I alt

960

960

1.960

960

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilimanaq
124.45.022
Servicehus, Ilimanaq
Ved en fejl er bevillingen til servicehuset i Ilimanaq i 2003 ikke blevet videreført fra Finanslov 2002 til
Finanslov 2003. Projektet har derfor et behov for en merbevilling på 960.000 kr.
Igangsat 2002

Forventet ibrugtagning 2003

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003, sag nr. 03-44
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86.60.01

Sundhedsvæsenet, nyanlæg

600.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 600.000 kr. samtidig med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01. Omrokeringsreserve, Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til bygdekonsultationerne i Qaarsut og Sattut efter afholdelse af
licitation for anden gang. Licitationen ligger over bevillingen men er lavere end den første
licitation.
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

Projektnavn

Finanslov 2002
Uummannaq
152.49.018 Bygdekonsultation, Qaarsut

900

600

300

0

2.500

154.49.019

900

600

300

0

2.500

Bygdekonsultation, Sattut

I alt

600

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaarsut/Uummannaq
152.49.018
ej fastl.
ej def
Bygdekonsultation
Projektet består i opførelse af en ny fritliggende bygdekonsultation med overnatningsfaciliteter. Der forventes
ingen følgeinvesteringer, ligesom projektet ikke vil få drifts- eller personalemæssige konsekvenser ud over et
beregnet årligt vedligehold på ca. 1,5 % af byggesummen. (ikke budgetteret).
Med merbevillingen på 300.000 kr. i 2003 er projektets totalbevilling herefter 2.500.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2003
Ibrugtagning: 2004
Uummannaq
154.49.019
ej fastl.
ej def.
Bygdekonsultation,Saattut
Projektet består i opførelse af en ny fritliggende bygdekonsultation med overnatningsfaciliteter. Der forventes
ingen følgeinvesteringer, ligesom projektet ikke vil få drifts- eller personalemæssige konsekvenser ud over et
beregnet årligt vedligehold på ca. 1,5 % af byggesummen.
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Med merbevillingen på 300.000 kr. i 2003 er projektets totalbevilling herefter 2.500.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2003
Ibrugtagning: 2004

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 28.05.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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86.60.01

Sundhedsvæsenet, nyanlæg

900.000
Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 900.000 kr. samtidig med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve, Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til dækning af nødvendige uforudsete udgifter i forbindelse med færdiggørelsen.
Projektspecifikation
Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Ilulissat
120.47.019

Udvidelse af sygehus

900

0

I alt

900

0

14.025

900

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.47.019
505/308
Udvidelse af sygehus
I forbindelse med opgradering til regionssygehus udvides sygehuset med en pavillonbygning med en ny operationsstue og den eksisterende operationsstue flyttes sammen med denne.
Der blev i 2002 ansøgt om en merbevilling til det ret omfattende inventar/udstyr til projektkirurgi.
Hospitalet indeholder tillige en begrænset renovering. Bevillingen for denne findes på hovedkonto 96.60.01
Sundhedsvæsenet, renovering, projekt 120.47.019 Sygehus, Ilulissat.
Med merbevilling på 900.000 er totalbevillingen for projektets anlægsdel herefter 14.025.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2003

Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 02.06.2003. Rokeringen har hjemmel
i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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86.60.01

Sundhedsvæsenet, nyanlæg

4.400.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 4.400.000 kr. samtidig med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve, Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til dækning af licitationsresultatet ved licitation for anden gang
d.11.06.03.
Projektspecifikation

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

Nuuk
060.46.013

Center for Sundhedsuddannelser

8.400

4.000

I alt

4.400

4.400

30.200

4.400

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.46.013
1C2
465/188
Center for sundh.udd.
Det eksisterende Center for Sundhedsuddannelser planlægges udvidet for at samle skolens nuværende
aktiviteter og give plads for de to nye sundhedsuddannelser til henholdsvis sundhedshjælper og
sundhedsassistent, som er vedtaget af tinget. Der forventes ingen følgeinvesteringer, og projektet
forventes ikke at få drifts- og personalemæssige konsekvenser, da undervisningen er i gang i midlertidige
lokaler. Vedligeholdsudgifter forøges derfor heller ikke. 2 personaleboliger beliggende på stedet må
nedrives.
Til projektet er der i finanslov 2002 afsat 22 mio. kr.
Efter en afholdt licitation sept. 2002 fik projektet tilført 3,8 mio. til ventilationsanlæg for undervisningsrummene og stor skillevæg i auditoriet. Hovedparten af licitationen blev for dyr og måtte gå om.
Efter fornyet licitation juni 2003 står det klart, at projektet må påregnes at blive 4,4 mio. Kr. dyrere.
Rådgiverens priskalkulation har ikke været tilstrækkelig.
Fysisk igangsætning: 2003
Ibrugtagning: 2004

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.06.2003, sag nr. 03-15
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87.71.30

Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering

-100.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges herved en budgetneutral rokering mellem 2 projekter mellem
nærværende hovedkonto og hovedkonto 97.71.30.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuussuaq
166.20.029

Ny olietank

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

-100

100

I alt

-100

-100

0

-100

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuussuaq
181/121
166.20.029
Nyt standardelværk
Udvidelse af tankkapacitet med 50m3 grundet den korte periode for besejling med tankskib i området.
Projektet søges aflyst, da der allerede er stillet en tank op og da det ny elværk bruger mindre gasolie end det
gamle elværk.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 27.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 2.
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87.71.31

Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer

0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet søges herved en budgetneutral rokering mellem 2 projekter under nærværende hovedkonto.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Uummannaq
150.17.010
Diverse byer
999.17.013

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Ringforbindelse vandværk,
Uummannaq Vest

1.350

1.000

350

350

2.250

Forundersøgelser, projektering
og mindre opgaver

1.650

2.000

-350

-350

1.650

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Uummannaq
150.17.010

Udenfor – C6

404/748 – 340/751

Projektnavn

Ringforbindelse vandværk, Uummannaq Vest
Projektet omfatter etablering af 850 meter hovedvandledning i ringforbindelse fra det eksisterende vandværk
til Uummannaq Vest, hvorved forsyningssikkerhed, vandtryk og vandkvalitet for lokalplanområde A3 og A8
– udlagt til boliger – samt lokalplanområde C6 – udlagt til centerformål og boliger – vil blive forbedret, idet
en ringforbindelse giver mulighed for cirkulation, forsyning fra 2 sider o.a.
Licitationen har vist, at opgaven bliver dyrere end forventet. Endvidere har Direktoratet for Miljø og Natur
krævet, at der for strækningen gennem vandsø 1 anvendes diffusionstætte rør, hvilket giver en merpris i
forhold til det oprindeligt budgetterede.
Opgaven blev projekteret i 2002. Igangsættes og færdiggøres i 2003.
Diverse byer
Forundersøgelser, projektering og mindre
999.17.013
opgaver.
Bevillingen dækker mindre opgaver, som ikke indgår i den mere langsigtede planlægning. Endvidere udføres forundersøgelser, forarbejder, eventuel projektering af kommende opgaver samt opgaver, det ikke har
været muligt at indpasse i den normale planlægning. Igangsætning, ibrugtagning og projektering sker løbende.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 19.07.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr.1.
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87.71.36

Anlægsbestemt, samfundsøkonomisk model

600.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Landstinget vedtog i forbindelse med FL 2003, at oprette en hovedkonto 20.11.57, Reserve til midlertidige foranstaltninger med en bevilling på i alt 27,6 mio. kr.
I teksten til bevillingsforudsætningerne står der, at bevillingen kan søges udmøntet ved
tillægsbevillingsansøgninger til Landstingets Finansudvalg, og at ved tillægsbevillingsansøgninger kan midlerne søges fordelt til andre konti, hvorfra der kan afholdes
udgifter til tilskud til indhandlingspriser til rejer, olietilskud, tilskud til indhandlingspriser ved fåreholdererhvervet og anlægsudgifter til vandanlæg i Sydgrønland.
Der søges om kr. 600.000 til en samfundsøkonomisk model fra hovedkonto 20.11.57,
Reserve til midlertidige foranstaltninger.
Projektspecifikation
Projekt- Ændring i
bevilling projekt- Ændring
herefter bevilling i 2003

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

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

Ændring i BO
04

05

06

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

Landsdækkende
Samfundsøkonomisk model
for etablering af væsentlig
kapacitet udvidelse af vand996.17.018
forsyning

600

600

600

0

0

0

I alt

600

600

600

0

0

0

HOVEDKONTO: 87.71.36 side: 197
1

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse

Samfundsøk-onomisk
model
for
etablering af
væsentlig
kapacitet
udvidelse af
vandforsyning

Landsdækkende

996.17.018

Diverse

Hovedformålet med projektet er, at udarbejde en generel samfundsøkonomisk model til
brug for samfundsøkonomiske vurderinger, der klarlægger konsekvenserne af en investering til udvidelse af el- og vandforsyning på grund af væsentlige kapacitetsudvidelser
indenfor fiskeindustrien før, der træffes en beslutning om igangsættelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.08.2003, sag nr. 03-11
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HOVEDKONTO: 87.71.36 side: 2

87.72.20

Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejningsboliger
12.900.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Renoveringen af den rømmede Blok T i Nuuk, som er fysisk igangsat i oktober 2003, omfatter klimaskærm og udskiftning af udvendige betondele. Bevillingen på nærværende hovedkonto gives til reinvestering i køkkener og badeværelser samt de dermed forbundne
tekniske installationer.
Hovedkontoen er ny. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 12,9 mio. kr. i 2003.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Nuuk
060.xx.xxx

Reinvestering Blok T, Nuuk

12.900

0 12.900

I alt

12.900

12.900

12.900

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.xx.xxx
Reinvestering Blok T, Nuuk
Der foretages ombygning og modernisering af 53 køkkener og badeværelser samt de dermed forbundne
tekniske installationer.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-58
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87.72.10

Personaleboliger, Nuuk

-3.500.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Efter afholdt licitation er projekterne på nærværende hovedkonto kommet ud med et Aoverslag der medfører et behov for en samlet merbevilling på 37,5 mio. kr. Projekterne
foreslås derfor aflyst og midlerne omrokeret til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger
og 89.72.19 10/40/50 byggeri.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.30.002
060.30.907

12 personaleboliger
71 personaleboliger

0
0

3.500 -3.500
0
0

I alt

-8.000
-73.700

0
0

-3.500

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.30.907
1C21-1
469/205
71 personaleboliger
Projektet aflyses, idet merbevillingsbehovet til projektet efter licitation afholdt den 13. maj 2003 kan
opgøres til 20,5 mio. kr. hvilket er en fordyrelse på godt 20%.
Projektet bestod af 5 boligblokke på arealet nord-vest for Sanavej med 30 stk. 2-rums-, 26 stk. 3-rumsog 15 stk. 4-rums lejligheder.

Nuuk
060.30.002
1C2
465/182
12 personaleboliger
Projektet aflyses, idet merbevillingsbehovet til projektet efter licitation afholdt den 1. maj 2003 kan
opgøres til 3,1 mio. kr. hvilket er en fordyrelse på 18,8%.
Projektet indebar, at eksisterende bygning B-922 med 10 personaleboliger for Dr. Ingrids Hospital, der er er
opført i 1954 nedrives og der opføres en nybygning med 12 boliger, idet der etableres 1 stk. 1½ rums-, 9 stk.
2-rums- og 2 stk. 4-rums boliger.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2003. Sag nr. 03-18
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87.72.11

60/40 byggeri

480.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 480.000 kr.
Finansiering sker ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserve.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Aasiaat
100.32.405

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

4 boliger Otto Rosingvej,
etape 3 Aasiaat

1.380

900

I alt

480

480

2.280

480

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aasiaat
100.32.405
4 boliger Otto Rosingvej etape 3 Aasiaat
Efter en for høj licitation blev projektet overdraget fra Boligselskabet INI A/S til Aasiaat Kommune. Der er
foretaget programændringer, og der foreligger et A-overslag på 3,8 mio. kr. Hjemmestyrets andel udgør 60%
svarende til 2.280.000 kr. Byggeriet består af 4 ældreboliger på hver 62 m2. Prisen pr. m2 udgør således
15.322 kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 28.05.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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87.72.11

60/40 byggeri

40.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 40.000 kr.
Finansiering sker ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserve.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Ammassalik
180.32.755

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

36 boliger Stenbrud,
etape 5, 6 og 7

11.740

11.700

I alt

40

40

30.540

40

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ammassalik
180.32.755
36 boliger Stenbrud etape 5, 6 og 7
Efter at byggeriet havde været udbudt i licitation tre gange, blev byggeriet sat i gang. De første etaper er
afsluttet og nu skal de sidste etaper igangsættes. Der foreligger et A-overslag på 50,9 mio. kr.
Hjemmestyrets andel udgør 60% svarende til 30.540.000 kr. Byggeriet består af 36 boliger, udformet som
seks bygninger med seks boliger i hver bygning. Prisen pr. m2 udgør 19.683 kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 27.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 2.
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87.72.11

60/40 byggeri

0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Over nærværende hovedkonto er afsat en bevilling på 4,8 mio. kr. til ældreboliger i Qaqortoq. Qaqortoq Kommunes andel udgør 4,3 mio. kr., så den samlede bevilling er 9,1 mio. kr.
Licitationsresultatet viser ca. 10,8 mio. kr. Der er således et ufinansieret merbevillingsbehov på 1,7 mio. kr.
I henhold til tekstanmærkning til hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri, kan der indgås aftale
med en kommune om ændret finansiering.
Qaqortoq Kommunes økonomiudvalg har godkendt, at kommunen selv afholder merudgifterne, således at kommunens andel udgør 44,4%.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.32.058

10 ældreboliger

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

4.300

4.300

I alt

0

0

4.800

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
020.32.058
10bældreboliger
Licitationsresultatet viser ca. 10,8 mio. kr.Qaqortoq Kommune har indvilget i at dække en større andel end
40%. Der er ingen ændringer i opgaven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.06.2003, sag nr. 03-16. Rokeringen har
hjemmel i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri.
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87.72.11

60/40 byggeri

-6.900.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der er tale om aflysning af to projekter med samlet 30 boliger i Ilulissat. En bevilling på
9,1 mio. kr. givet i tidligere finansår søges derfor tilbageført fra Anlægs- og
renoveringsfonden til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
renoveringsfonden, samtidig med at en bevilling på 6,9 mio. kr. til projekterne i
indeværende finansår nedsættes til 0 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 33,7 mio. kr.
Projekterne aflyses, idet kvadratmeterpriserne blev uacceptabelt høje, hvilket ville bevirke
at de fremtidige huslejer ville være ude af proportion med resten af de kommunale
udlejningsboliger. Midlerne fra de aflyste projekter rokeres til andre boligformål således
der bl.a. tilsikres, at der i 2003 kan gives tilsagn til nybyggeri af 27 andelsboliger i Ilulissat
og 4 tilskudsboliger i Ilulissat efter 10/40/50 ordningen, der kan ibrugtages og indflyttes i
2004 og 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Ilulissat
120.32.506
120.32.509

24 rækkehuse
6 ældreboliger

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

0
0

5.900
1.000

I alt

-5.900
-1.000

-5.900
-1.000

0
0

-6.900

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.32.506
24 rækkehuse
Efter en for høj licitation, hvor kvadratmeterprisen nåede op over 19.000 kr. søges projektet aflyst til fordel
for andelsboligbyggeri og 10/40/50 byggeri.
120.32.509
6 ældreboliger
Efter en for høj licitation, hvor kvadratmeterprisen nåede op over 19.000 kr. søges projektet aflyst til
fordel for andelsboligbyggeri og 10/40/50 byggeri.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-26
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87.72.11

60/40 byggeri

0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Over nærværende hovedkonto er afsat en bevilling på 13,2 mio. kr. til 24 boliger i
Qaqortoq. Qaqortoq Kommunes andel udgør 9,275 mio. kr., så den samlede bevilling er
22,475 mio. kr. Licitationsresultatet viser ca. 24,6 mio. kr. Der er således et ufinansieret
merbevillingsbehov på 2,1 mio. kr.
I henhold til tekstanmærkning til hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri, kan der indgås aftale
med en kommune om ændret finansiering.
Qaqortoq Kommunes økonomiudvalg har godkendt, at kommunen selv afholder
merudgifterne, således at kommunens andel udgør ca. 46,3%.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.32.059

24 boliger

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

6.000

6.000

I alt

0

0

13.200

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
020.32.059
24 boliger
Licitationsresultatet viser ca. 24,6 mio. kr. Qaqortoq Kommune har indvilget i at dække en større andel end
40%. Der er ingen ændringer i opgaven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.09.2003, sag nr. 03-28. Rokeringen har
hjemmel i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri

HOVEDKONTO 87.72.11 side 1

205

87.72.11

60/40 byggeri

-3.400.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Over nærværende hovedkonto er afsat en bevilling på 8,7 mio. kr. til 10 boliger i Narsaq.
Licitationsresultatet viser at kvadratmeterprisen bliver højere end 19.600 kr. pr. m2
Byggeriet vil derfor blive så dyrt, at det ikke vil kunne holdes inden for den givne bevilling
og derudover vil de fremtidige huslejer blive ude af proportion med resten af de
kommunale udlejningsboliger i Narsaq. Projektet søges derfor aflyst, og 3.132.000 kr.
søges omrokeret til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri, mens
restbevillingen på 268.000 kr. søges omrokeret til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve, anlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter 18.636.000 kroner.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Narsaq
030.32.106

10 boliger, Narsaq

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

0

3.400 -3.400

I alt

-3.400

828

-3.400

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Narsaq
030.32.106
10 boliger, Narsaq
Licitationsresultatet viser at kvadratmeterprisen bliver højere end 19.600 kr. pr. m2 Byggeriet vil derfor
blive så dyrt, at det ikke vil kunneholdes inden for den givne bevilling og de fremtidige huslejer vil blive
ude af proportion med resten af de kommunale udlejningsboliger i Narsaq. Projektet søges derfor aflyst.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-54
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87.72.11

60/40 byggeri

804.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Som følge af, at der ved en fejltagelse tidligere er blevet bortrokeret kr. 804.000 fra
nærværende hovedkonto, søges bevillingen herved bragt tilbage til det oprindelige.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Aasiaat
100.32.403

16 boliger Aasiaat Øst, etape 7

2.804

2.000

I alt

804

804

9.714

804

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aasiaat
100.32.403
16 boliger Aasiaat Øst, etape 7
Ved en fejltagelse blev bevillingen ved Landstingstillægsbevillingslov 2002 reduceret med kr. 804.000.
Fejlen bestod i, at der var sket en forveksling mellem nærværende projekt nr. 100.32.403 og et tilsvarende
projekt nr. 100.32.401.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003 Sag nr. 03-56
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87.72.21

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

7.604.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7.604.000 kr. som følge af aflysning af
projekt 030.32.106 10 boliger på hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri. Forhøjelsen er
således budgetneutral.
Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter 19.604.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ----------- 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.32.063

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 19.604 12.000

I alt

7.604

7.604

19.604

7.604

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.32.063
Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
Narsaq kommune har udarbejdet et fornyet projektforslag, der omfatter 8 stk. 4-rums boliger på 104,5m2,
med en kvadratmeterpris på omkring 14.500 kr. Narsaq kommune ønsker at få byggeriet finansieret over
nærværende hovedkonto frem for finansiering som 60/40-byggeri.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-54
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87.73.10

Havneanlæg

2.260.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges optaget en bevilling på 2.260.000 kroner, til delvis dækning af udgifterne til renovering af kvaderstensmur i Sisimiut havn og reefer stik i Aasiaat.
Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling på
hovedkonto 80.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden og er således DAUneutral.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.24.049

Diverse mindre opgaver

5.060

2.800

I alt

2.260

2.260

5.060

2.260

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.24.049
Diverse mindre opgaver
Projektet søges tilført 2.260.000 kr. til delvis dækning af udgifterne til reparation af kvaderstensmuren i
Sisimiut og til udvidelse af el-anlægget i Aasiaat.
I Sisimiut havn, er en del af den gamle kvaderstensmur langs Umiarsualivimmit kollapset for nylig og medførte afbrud af trafikforbindelsen på denne særdeles kritiske vejforbindelse. Skaden er blevet nødtørftigt
udbedret og der er derfor risiko for, at nye sammenbrud kan forekomme. Det er derfor vigtigt hurtigst muligt
at få renoveret og sikret indfatningsvæggen. Projektet vurderes at andrage 1,0 mio. kr.
I Aasiaat er der opstået problemer med manglende elstik til reefer-containere. Dette har i sommerens løb
medført, at der ved flere lejligheder har måttet holdes døgnvagt med løbende skift af strømforsyning til containerne. Der planlægges derfor en nødvendig udvidelse af el-anlægget. Projektet vurderes at andrage 2,0
mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003 Sag nr. 03-42
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87.73.22

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit,
landingspladser
0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der er i Nuuk et udækket behov for udskiftning af materiel. Dette behov vil kunne
dækkes ved en budgetneutral omrokering af midler fra Kulusuk, hvor der henstår frie
midler.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Kulusuk
Udskifting af rullende materiel,
Kulusuk

2.130

2.400

-270

-270

2.130

184.25.162
Nuuk
060.25.157

Udskiftinger, materiel

2.770

2.500

270

270

2.770

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Kulusuk
184.25.162
Udskifting af rullende materiel, Kulusuk
Behovet for udskiftnigner af materiel i Kulusuk er blevet dækket, dels ved ny anskaffelser og dels ved
overførsel af materiel fra Kangerlussuaq
Nuuk
060.25.157
Udskiftinger, materiel
Der er i Nuuk behov for udskiftning af brandkøretøjer og snerydningsmateriel. Brandkøretøjerne
udskiftes da de ikke længere lever op til gældende regler om hastigheder og indsatstider. I år 2003
udskiftes sweeper og gummiged. Et effektivt sneberedskab er nødvendigt for at undgå forsinkelser og
aflysninger af flyvninger. Denne afdisponering vedrører anskaffelse af gummiged.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 1.9.2003. Rokeringen har hjemmel i
Budgetregulativ 2002, afsnit 8.9.1.1
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89.72.15

Støttede andelsboliger

12.819.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Nuuk er der en lang venteliste på støtte til andelsboliger, hvorfor bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 12,819 mio. kr. Bevillingsforøgelsen modsvares af
en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk samt af en
tilbageførsel af midler fra Anlægs- og renoveringsfonden til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden .
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse byer
999.34.011

Støttede andelsboliger

39.069

26.250 12.819

I alt

12.819

39.069

12.819

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.34.011
Støttede andelsboliger
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes en tilsagnsskrivelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2003. Sag nr. 03-18
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89.72.15

Støttede andelsboliger

14.150.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Ilulissat er der en lang venteliste på støtte til andelsboliger, hvorfor bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 14,150 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55,625 mio. kr. i 2003
Bevillingsforøgelsen modsvares af en aflysning af to projekter på hovedkonto 87.72.11
60/40 byggeri. En bevilling der er givet til disse projekter i tidligere finansår på 9,1 mio. kr.
søges således tilbageført fra Anlægs- og renoveringsfonden samtidig med at bevillinger for
samlet 6,9 mio. kr. i finansår 2003 til samme projekter nedsættes til 0 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. År ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse byer
999.34.011

Støttede andelsboliger

40.400

26.250 14.150

I alt

14.150

40.400

14.150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.34.011
Støttede andelsboliger
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes en tilsagnsskrivelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-26
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89.72.15

Støttede andelsboliger

19.800.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Sisimiut er der tre andelsboligforeninger der afventer Hjemmestyrets behandling af deres
finansieringsansøgninger. Yderligere er der behov for at der kan gives ihændehavertilsagn
til kommende andelsboliger i Sisimiut. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges derfor forhøjet med 19,8 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 41.475.000 kr.
Bevillingsforøgelsen modsvares af en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.72.00
Anlægsreserve til boligformål.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. År ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse byer
999.34.011

Støttede andelsboliger

46.050

26.250 19.800

I alt

19.800

46.050

19.800

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.34.011
Støttede andelsboliger
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes en tilsagnsskrivelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-27
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89.72.19

10/40/50 byggeri

11.500.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Nuuk er der en lang venteliste til 10/40/50 byggeri, hvorfor bevillingen på nærværende
hovedkonto søges forhøjet med 11,5 mio. kr. Bevillingsforøgelsen modsvares af en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk samt af en tilbageførsel af midler fra Anlægs- og renoveringsfonden til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra
Anlægs- og renoveringsfonden .
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse byer
999.37.011

10/40/50 byggeri

20.000

8.500 11.500

I alt

11.500

20.000

11.500

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.37.011
10/40/50 byggeri
På baggrund af en konkret ansøgning fra en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes
en tilsagnsskrivelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2003. Sag nr. 03-18
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89.72.19

10/40/50 byggeri

1.870.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
I Ilulissat er der en lang venteliste til 10/40/50 byggeri, hvorfor bevillingen på nærværende
hovedkonto søges forhøjet med 1,9 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 10,4 mio. kr.
Bevillingsforøgelsen modsvares af en aflysning af to projekter på hovedkonto 87.72.11
60/40 byggeri. En bevilling der er givet til disse projekter i tidligere finansår på 9,1 mio. kr.
søges således tilbageført til fra Anlægs- og renoveringsfonden samtidig med at bevillinger
for samlet 6,9 mio. kr. i finansår 2003 til samme projekter nedsættes til 0 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse byer
999.37.011

10/40/50 byggeri

10.370

8.500

I alt

1.870

1.870

10.370

1.870

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.37.011
10/40/50 byggeri
På baggrund af en konkret ansøgning fra en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes
en tilsagnsskrivelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-26
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215

90.00.00

Udisponerede renoveringsreserver
-29.873.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrives med 29.873.000 kr.
12.143.000 kr. overføres til projektnr. 060.xx.xxx på hovedkonto 87.72.20
Reinvestering Hjemmestyrets udlejningsboliger til delvis finansiering af en
reinvestering i køkkener og badeværelser i Blok T, Nuuk.
17.730.000 kr. overføres til projektnr. 060.xx.xxx Renovering af Kujallit kollegiet,
Nuuk på hovedkonto 94.40.15 Kollegiebygninger, renovering.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12 2003 sag nr. 03-58
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HOVEDKONTO 90.00.00 side: 1

90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-1.500.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevilling
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges bevillingen på nærværende hovedkonto nedskrevet med
1.500.000 kr. til finansiering af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto
94.40.10 Kommunal skoler, renovering projektnr. 051.94.005 Renovering af skolen i
Arsuk
Den samlede projektbevilling på renovering af skolen i Arsuk vil herefter være
8.800.000 kr.
Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser den 30.06.2003.
Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkning: Aktivitetsområde 80 –
99 Anlægs- og renoveringsområdet nr. 1.

HOVEDKONTO: 90.00.01 side: 217
1

90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-800.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 800.000 kr. som følge af rokering af dette
beløb til hovedkonto 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering, projektnummer 120.96.019
Ilulissat Sygehus.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 13,5 mio. kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 19.7.2003. Rokeringen har hjemmel i
Budgetregulativ 2002, afsnit 8.9.1.1
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90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-700.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 700.000 kr. som følge af rokering af dette
beløb til hovedkonto 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering, projektnummer 020.96.001
Qaqortoq Sygehus.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 14,3 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-24
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90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-550.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 550.000 kr. som følge af rokering af dette
beløb til hovedkonto 97.71.32 Nukissiorfiit, renovering, projektnummer 080.97.028
Effektudvidelse reserveelværk i Sisimiut
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 12.950.000 kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 19.08.2003,
Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99,
nr. 1.
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90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-3.450.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 3,45 mio. kr. som rokeres til
projektnr. 150.94.007 Renovering, ombygning udvidelse skolen i Uummannaq på
hovedkonto 94.40.10 Kommunale skoler, renovering.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-25
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90.00.01

Omrokeringsreserve, renovering

-496.000
Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 496.000 kr. som rokeres til hovedkonto
97.72.13 Særlig renovering, projektnummer 996.97.089 Diverse mindre
renoveringsopgaver.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 7,5 mio. kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 25.11.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr.1.
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90.00.10

Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-1.050.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der søges herved en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med 1.050.000
kr., som følge af, at et projekt vedrørende renovering af elværket i Ikerasaasuk, som er i
Anlægs- og Renoveringsfonden, søges ændret, hvorved bevillingsbehovet bliver mindre.
Der er i 2002 givet en bevilling på 1.275.000 kr. Der er behov for 225.000 kr. til
færdiggørelse af det oprindelige projekt, som ændres til at foretage en midlertidig
renovering, så elværket kan fungere, indtil en mere omfattende renovering kan finde sted i
2004 – 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn
Anlægs- og
Renoveringsfonden

Ikerasaarsuk
098.97.029

Renovering elværk

-250

800 -1.050

I alt

-1.050

1.625

-1.050

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ikerasaarsuk
098.97.029
Renovering elværk
Opgaven, som blev optaget med en bevilling under hovedkonto 97.71.30 i 2002, søges ændret, 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 søges
nedskrevet med 1.850.000 kr. i 2003 og med 600.000 kr. i 2004, og bevillingen fra 2002 og 2003 søges
udtaget af Anlægs- og Renoveringsfonden På hovedkonto 97.71.30, projekt nr. 098.97.084 Udskiftning af
vandforsyning er søgt optaget en bevillingsforøgelse på 1.850.000 kr. i 2003, hvorfor de to
bevillingsændringer sammenlagt ikke får DAU-mæssige konsekvenser. Nukissiorfiit har prioriteret
vandforsyningen højere, for ikke at stå uden vand i bygden. Konsekvenserne for BO-årene indarbejdes i
FFL-04

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-23
.
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90.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden, renovering

-1.800.000

TILLÆGSBEVILLING 2003 – anlægsbevillinger
På hovedkonto 99.41.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering er der i såvel 2000 som i
2001 tilført midler til projekt 14.99.002 renovering af elværk i Qeqertarsuaq. Ved tillægsbevillingsansøgningen i 2001 blev der således ikke taget hensyn til, at der allerede i 2000
var givet en tillægsbevilling til projektet. Dette skyldes, at tillægsbevillingen fra 2000 ikke
var blevet registreret i Hjemmestyrets økonomisystem (NØS).
Bevillingsændringen fra 2000, som blev godkendt af Landstingets Finansudvalg den 8. maj
2000, sag nr. 00-32, søges derfor tilbageført med henblik på finansiering af en tilsvarende
forhøjelse af projekt nr. 100.99.005 Ombygning af restvarmesystem i Aasiaat.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

99.71.40
140.99.002

Renovering af elværk

-1.800

I alt

0

-1.800

-1.800

18.325

-1.800

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003 Sag nr. 03-49
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90.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-760.000
Tillægsbevilling 2003 – indtægtsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges optaget en indtægt på 760.000 kroner som følge af nedskrivning af nedenstående projekter.
Projektspecifikation
Total
i

FL

TB

Projektbevillingen
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Konto
Proj.nr.

Projektnavn

97.71.32
020.97.463

Renovering højdebeholder

-200

0

-200

-200

1.300

97.71.32
100.97.045

Vandledningsnet

-290

0

-290

-290

2.320

99.71.40
999.99.203

Diverse mindre opgaver, vand

-270

0

-270

-270

2.230

I alt

-760

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
020.97.463

A2

667/417

Renovering højdebeholder

Opgaven blev billigere en oprindeligt forventet.
Aasiaat
100.97.045
Diverse
Diverse
Vandledningsnet
Projektet er afleveret i 2002 og 1-års eftersynet er udført i 2003. Opgaven er afsluttet med et mindreforbrug.
Diverse byer
999.99.203

Diverse

Diverse

Diverse mindre opgaver, vand, diverse
byer

Opgaverne er blevet billigere end forventet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003 Sag nr. 03-53
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90.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden, renovering

-280.000

Tillægsbevilling 2003 – indtægtsbevillinger
Projektet i nærværende budgetbidrag blev optaget i FFL 2001, under hovedkonto 97.71.32,
med projektnummeret 170.97.101, Renovering fjernvarmeledninger. Projektnummeret er
siden blevet ændret til 170.87.134.
Renovering af fjernvarmeledninger i Qaanaaq er afsluttet, og opgaven er blevet billigere
end forventet. Den overskydende del af bevillingen søges derfor indtægtsført på nærværende hovedkonto med henblik på at finansiere en forhøjelse af bevillingen til renovering af
varmeværk 1 i Qaanaaq, som bliver dyrere end forventet.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qaanaaq
170.97.134

I alt

Projektnavn

Renovering af fjernvarmeledninger

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

-280

0

-280

-280

2.120

-280

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 03.11.2003. Godkendelsen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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90.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoveringsprojekter
0

Tillægsbevilling 2003 – ANLÆGSBEVILLING
Bevillingsforudsætninger
Projektet er ændret til 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
Total
i
2003

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.31.011

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

I alt

FL
2003

TB

2003 + flgd. år

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

1.000

Projektbevillingen
ændr. i 2003
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

1.000

0

Projektbeskrivelse
Nuuk
060.31.011
482/221
Renovering Blok Q, Blok R og Blok S, Nuuk
Projektet søges optaget med følgende ny projektbeskrivelse :
”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 1966 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 vil tillige indeholde inddragelse af beboerne med henblik på at opnå en synergi effekt, idet det
er meget vigtigt at sikre, at beboerne har en medindflydelse i renoveringsprocessen, således de bliver en
del af den samlede indsats, idet bygningsrenovering ikke i sig selv skaber bedre livs- eller bovilkår i et
område.
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”

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.12.2003, sag nr. 03-41
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93.30.12

Ældreinstitutioner, renovering

115.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 115.000 kr., på projekt. nr.
140.94.023 Renovering af alderdomshjem i Qeqertarsuaq mod en tilsvarende nedsættelse
på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Tillægsbevillingen er udmøntet i henhold til Landstingslov nr. 7 af 17. december 2002 om
ændring af landstingsbevillingslov for finansåret 2003, § 1, stk. 2, pkt. 10, der bemyndiger
Landsstyret til at afholde udgifter til igangværende renoveringsprojekter inden finansloven
for 2003 er vedtaget.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qeqertarsuaq
140.94.023

Total
FL
TB Projektbevillingen ændr.
i
i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering alderdomshjem

I alt

115

0

115

115

1.515

115

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qeqertarsuaq
140.94.023
Renovering aldersdomshjem
Projektet omfatter renovering af en del af stueetagen i B-474 samt udskiftning af vinduer i hele stueetagen.
Alderdomshjemmet er på i alt 183m2 .
Ved en fejl er udgifter til etablering af et brandalarmeringsanlæg ikke medtaget i kommunens ansøgning om
tilskud, hvorfor bevilling nu søges øget med 115.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 25.03.2003, sag nr. 03-06
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94.40.10

Kommunale skoler, renovering

1.500.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80-99 Anlægs- og renoveringsområdet søges bevillingen i Anlægs- og Renoveringsfonden på hovedkontoen søges
forhøjet med 1.500.000,- kr. samtidig med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering, Finanslov 2003
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Arsuk
051.94.005

Renovering af skolen i Arsuk

1.500

0

I alt

1.500

1.500

8.800

1.500

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Arsuk
051.94.005
Renovering af skolen i Arsuk
Der har under projektets udførelse været store problemer med tømreren på opgaven, hvilket både har resulteret i dårligt udført tømrerarbejde, som kræver betydelige udbedringer, samt store forsinkelser på projektet.
En ny tømrer er gået i gang med udbedriner samt færdiggørelse af projektet. Merudgifterne til projektet,
efter modregning af dagbøder og indregnet sikkerhedsstillelse udgør 1.500.000 kr.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser den 30.06.2003.
Rokeringen har hjemmel i FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99,
nr. 1.
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94.40.10

Kommunale skoler, renovering

3.450.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 3,45 mio. kr. som modsvares af en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering.
Bevillingen på hovedkontoen er herefter 19,05 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Uummannaq
150.94.007

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering, ombygning, udvidelse skolen i Uummannaq

3.450

0

I alt

3.450

3.450

20.950

3.450

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Uummannaq
150.94.007

Renovering, ombygning, udvidelse skolen i Uummannaq
Ved projektets opstart i 2001 blev behovet for en merbevilling til projektet som følge af et højere licitationsresultat ikke tilvejebragt. Denne tillægsbevilling retter op på dette forhold.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 02.09.2003, sag nr. 03-25
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94.40.15

Kollegiebygninger, renovering
17.730.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der foretages en omfattende ydre renovering af Kujallit kollegiet i Nuuk.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 17,73 mio. kr. i 2003.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nuuk
060.xx.xxx

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering af Kujallit kollegiet,
Nuuk

17.730

0 17.730

I alt

17.730

17.730

17.730

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.xx.xxx
Renovering af Kujallit kollegiet, Nuuk
Der foretages en omfattende renovering af Kujallit kollegiet i Nuuk. Arbejdet omfatter i hovedpunkter:
- Efterisolering af tag og ny tagpap
- Udskiftning af vinduer og yderdøre
- Efterisolering af ydervægge og ny beklædning
- Efterisolering af gulv mod krybekælder
- Lovliggørelse af indvendige vægbeklædninger og døre mv.
- Renovering af eksisterende hovedforsyningsledninger for vand og kloak
- Renovering af gangbroer og udvendige rørkasser
Fysisk igangsætning: 2003
Ibrugtagning: 2005

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003, sag nr. 03-58

HOVEDKONTO 94.40.15 side 1

231

94.45.10

Kirken, renovering

0

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges herved en budgetneutral rokering mellem 2 projekter på
nærværende hovedkonto.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Arsuk
051.58.019

Renovering af kirken i Arsuk

Diverse steder
996.96.006

Renoveringer m.m.

235

0

235

235

2.335

2.450

2.800

-235

-235

2.450

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Arsuk
051.58.019
Renovering af kirken i Arsuk
Hjemmestyrets tilskud på 2,1 mio. kr. er givet efter de A-overslag der blev udarbejdet efter afholdt licitation.
Tilsynet har imidlertid konstateret at tømrer og snedkerarbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og
med mange forsinkelser for andre entreprenører som følge. Tilsynet har vurderet at udbedring og
udskiftning af allerede udførte arbejder samt færdiggørelse af resterende arbejder vil andrage 235.000 kr.

Diverse bygder
998.97.050
Diverse mindre opgaver el
Projektet søges nedsat med 0.235 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af projekt 051.58.019 Renovering
af kirken i Arsuk.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 30.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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96.60.01

Sundhedsvæsenet, renovering

800.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 800.000 kr. samtidig med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering
Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til dækning af nødvendige uforudsete udgifter i forbindelse med
færdiggørelsen.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 11,7 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

Sted
Proj. nr.

Projektnavn

Ilulissat
120.96.019

Udvidelse af sygehus

800

0

I alt

800

800

7.800

800

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.96.019
505/307
Sygehus
Sygehusets ældste bygning B-3 ombygges til patienthotel og der foretages en begrænset ombygning af
den nordlige fløj. Der forventes ingen følgeinvesteringer, og projektet forventes ikke at få drifts- og
personalemæssige konsekvenser.
Projektet er samfinansieret med projekt på hovedkonto 86.60.01
Med merbevillingen på 800.000 er totalbevillingen for projektets anlægsdel herefter 7.800.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2000
Ibrugtagning: 2003
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Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 19.7.2003. Rokeringen har hjemmel i
Budgetregulativ 2002, afsnit 8.9.1.1
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96.60.01

Sundhedsvæsenet, renovering

700.000

Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 700.000 kr. samtidig med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering,
Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til dækning af nødvendige uforudsete udgifter i forbindelse med
færdiggørelsen.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 10,9 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

Sted
Proj. nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.96.001

Sygehus – indv. Renovering, fase 1

700

0

I alt

700

700

10.700

700

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
020.96.001
C6
653/431
Sygehus, indv. renovering, etape 1
Der udføres indvendig renovering af sengeposter og øvrige sygehusfunktioner i de 3 øverste etager. En
senere etape 2 skal renovere de resterende etager og de dertil hørende tekniske installationer. Der
forventes ingen følgeinvesteringer, og projektet forventes ikke at få drifts- og personalemæssige
konsekvenser. Oprindelig bevilling 8 mio.kr.
Som en følge af licitationsresultatet i 2001 blev bevillingen forhøjet med 2 mio. Kr.
Nødvendig ændring i kontorindretningen på 4. etage., udskiftning af afløbsrør, ændret malerbehandling og
færdiggørelse af projektet har medført behovet for nærværende tillægsbevilling.
Med merbevillingen på 700.000 er totalbevillingen for projektets anlægsdel herefter 10.700.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2001
Ibrugtagning: 2003

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-24
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97.71.30

Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering

100.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges herved en budgetneutral rokering mellem 2 projekter mellem
nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.71.30.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Kangersuatsiaq
162.97.041
Nyt standardelværk

100

3.000

I alt

100

100

5.500

100

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Kangersuatsiaq
162.97.041

Område

Koordinater

Projektnavn

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.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser 27.06.2003. Rokeringen har hjemmel i FL
2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 2.
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97.71.30

Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering

150.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og
renoveringsområdet søges herved en forhøjelse af bevillingen til 1 projekt på nærværende
hovedkonto.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Saattut
154.97.311

Renovering vandværksbygning

150

0

I alt

150

150

750

150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Saattut
154.97.311
Renovering vandværksbygning
Projektet har et forventet merforbrug der ligger ud over hvad der jf. punkt 8.5.5.1 i budgetregulativ 2002 kan
undlades at søge bevillingsmæssig hjemmel for, hvorfor bevillingen søges forhøjet med 150.000kr.
Opgaven, som blev påbegyndt i 2001 er blevet mere omfattende end forventet, og bevillingen søges forøget,
således at opgaven kan færdiggøres i 2003. Fra hovedkonto 87.71.30, projekt nr. 154.20.068 er søgt optaget
en indtægtsbevilling på hovedkonto 80.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Indtægtsbevillingen er på 150.000 kr., hvorfor de to bevillingsændringer sammenlagt ikke får DAU-mæssige
konsekvenser.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 30.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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97.71.30

Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering

0
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet søges herved en budgetneutral rokering mellem 2 projekter på nærværende
hovedkonto.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Kapisillit
065.97.136

Renovering elnet

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse bygder
998.97.050
Diverse mindre opgaver el

1.100

600

500

500

2.500

2.500

3.000

-500

-500

2.500

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Kapisillit
065.97.136
Renovering elnet
Projektet har et forventet merforbrug der ligger ud over hvad der jf. punkt 8.5.5.1 i budgetregulativ 2002 kan
undlades at søge bevillingsmæssig hjemmel for, hvorfor bevillingen søges forhøjet med 500.000kr. Ved
licitationen indkom kun 1 bud. Der er forhandlet med entreprenøren om nedsættelse af kontraktsummen, og
opgaven kan nu udføres for 2,5 mio. kr. Entreprenøren har meddelt, at såfremt der skæres yderligere i opgaven, ønsker han ikke at udføre den. For at fuldføre etape 3 og 4, hvorefter ledningsnettet vil leve op til lovgivningens krav, er det således nødvendigt at tilføre projektet 500.000 kr.

Diverse bygder
998.97.050
Diverse mindre opgaver el
Projektet søges nedsat med 0.5 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af projekt 065.97.136 renovering
elnet i Kapisillit

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 30.06.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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97.71.30

Etablering af el- og vandforsyning, bygder, renovering

1.050.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der søges en forhøjelse af bevillingen til nærværende konto til udskiftning af vandforsyningen i Ikerasaarsuk. Den eksisterende vandforsyning er i en ringere stand end først vurderet, og der søges derfor oprettet et projekt under nærværende hovedkonto for at undgå, at
bygden kommer til at stå uden vand.
Finansieringen af projektet sker ved en nedsættelse af bevilling på projekt 098.97.029 renovering af elværk under nærværende hovedkonto. Bevillingen nedsættes med 800.000 kr.
i 2003, og endvidere indtægtsføres 1.050.000 kr. under hovedkonto 90.00.10 Overførsler
fra Anlægs- og Renoveringsfonden, renovering.
Samlet set er der ingen DAU-effekt af ansøgningen.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Ikerasaarsuk
098.97.029
098.97.084

Renovering elværk
Udskiftning af vandforsyning

-1.050
1.850

800
0

I alt

-800
1.850

-1.400
2.450

225
2.450

1.050

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ikerasaarsuk
098.97.029
Renovering elværk
Opgaven, som blev optaget med en bevilling i 2002, søges ændret, 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 søges nedskrevet med 800.000 kr. i
2003 og med 600.000 kr. i 2004. Konsekvenserne for 2004 indarbejdes i FFL 04. Endvidere søges optaget
en bevilling på hovedkonto 90.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, renovering på
1.050.000 kr. til finansiering af projekt 098.97.084 Etablering af vandforsyning
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098.97.084
Etablering af vandforsyning
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. Der er udarbejdet udbudsmateriale, og indhentet tilbud, så opgaven kan startes op
med kort varsel, og forventes at blive afsluttet i år 2003.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2003, sag nr. 03-23.
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97.71.32

Nukissiorfiit, renovering

550.000

Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet søges herved en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto.
Forhøjelsen finansieres ved, en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
90.00.01 Omrokeringsreserve renovering.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Sisimiut
080.97.028

Effektudvidelse reserveelværk

550

0

I alt

550

550

3.550

550

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sisimiut
080.97.028
Effektudvidelse reserveelværk
Da det eksisterende reserveelværk ikke opfylder Nukissiorfiits sikkerhedsstrategi for nødkapacitet, vil det
blive udvidet og omlagt til en mere tidssvarende drift.
Projektet bliver dyrere end oprindeligt forventet, idet reserveelværket skal brandsikres som reserveelværk og
ikke nødelværk. Det er nødvendigt at forstærke og ombygge transformerrummet på grund af transformerens
vægt. Endvidere er der sket en undervurdering af materialebehovet til udførsel af projektet.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 19.08.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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97.71.32

Nukissiorfiit, renovering

280.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Projektet i nærværende budgetbidrag blev optaget i FFL 2001, under hovedkonto 97.71.32,
med projektnummeret 170.97.102, Renovering varmeværk 1. Projektnummeret er siden
blevet ændret til 170.97.139.
Under henvisning til tekstanmærkning nr. 1 til aktivitetsområde 80 – 99 Anlægs- og renoveringsområdet søges herved en forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto.
Forhøjelsen finansieres ved, at der på hovedkonto 90.00.10 Overførsler fra Anlægs- og
Renoveringsfonden er søgt optaget en indtægt på 280.000 kr. som følge af, at renovering af
fjernvarmeledninger i Qaanaaq er blevet billigere end forventet.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaanaaq
170.97.139

Renovering Varmeværk 1

280

0

I alt

280

280

2.160

280

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaanaaq
170.97.139
Renovering Varmeværk 1
Projektet har et forventet merforbrug der ligger ud over hvad der jf. punkt 8.5.5.1 i budgetregulativ 2002 kan
undlades at søge bevillingsmæssig hjemmel for, hvorfor bevillingen søges forhøjet med 280.000kr. Renoveringen af varmeværket er næsten tilendebragt, men SRO-delen mangler fortsat. Det må konstateres, at opgaven ikke kan færdiggøres med den oprindeligt givne bevilling.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 03.11.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1.
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97.71.32

Nukissiorfiit, renovering

2.100.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Forhøjelsen på nærværende hovedkonto finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering med 1.340.000 kr.
samt ved optagelse af en indtægt på hovedkonto 90.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden på 760.000 kr., og er således budgetneutral.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse byer
999.97.064

Diverse mindre opgaver, vand

Ilulissat
120.97.471

Vandværk, Ilulissat

2.000

2.000

-500

-500

1.500

0

0

2.600

2.600

27.044

I alt

2.100

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.97.064

Diverse steder

Diverse steder

Diverse mindre opgaver, vand

Der gennemføres færre projekter end oprindelig planlagt.

Ilulissat
120.97.041
Diverse
Diverse
Vandværk, Ilulissat
Der søges tilført 2,6 mio. kr. til projektet for at finansiere afhjælpning af mangler i anlægsteknikken samt en
forbedret styring af råvandsindpumpning til vandværket.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30. december 2003 Sag nr. 03-53.
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97.72.13

Særlig Renovering

496.000
Tillægsbevilling 2003 - anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen forhøjes med 496.000 kr. samtidig med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering
Finanslov 2003.
Merbevillingen søges til dækning af udgifter i forbindelse med A-overslaget på
facaderenovering af B-64 og B-75 i Nanortalik. Projektet kører på hovedkonto 91.41.72
Mifrestaprojekt D1-10, hvor der er afsat en bevilling på 3.000.000 kr. En del af projektet
finansieres dog under hovedkonto 97.72.13 projektnr. 996.97.089 Diverse mindre
renoveringsopgaver. Renoveringens samlede anlægssum udgør 3.840.000 kr. For at
gennemføre projektet søges nærværende hovedkonto tilført 496.000 kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 68,5 mio. kr.
Projektspecifikation

Sted
Proj. nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.97.089 Diverse mindre renoveringsopgaver

I alt

Total
FL
TB
Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd.år
ny total
--------- 1.000 kr. ------------1000 kr.----

13.800

13.800

496

496

14.296

496
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.97.089
Diverse
Diverse mindre renoveringsopgaver
Renoveringen af B-64 og B-75 i Nanortalik omfatter udskiftning af vinduespartier og efterisolering af facader
inkl. ny facadebeklædning, samt udskiftning af fugtskadede gulve og træbjælkelag. Med et boligareal på 950
m2 udgør kvadratmeterprisen 4.042 kr./m2. Der forventes ingen følgeinvesteringer, og projektet forventes ikke
at få drifts- og personalemæssige konsekvenser. Projektet er samfinansieret med projekt på hovedkonto
91.41.72.
Med merbevillingen på 496.000 er totalbevillingen for projektets anlægsdel herefter 3.840.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2004

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 25.11.2003. Rokeringen har hjemmel i
FL 2003, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr.1.
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99.71.40

Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering

1.800.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Der søges om en rokering af 265.000 kr. mellem 2 projekter på nærværende hovedkonto.
Endvidere søges bevillingen til ombygning af restvarmesystem i Aasiaat forhøjet med 1,8
mio. kr. som følge af, at der til dette projekt er godkendt negative tillægsbevillinger på 1,8
mio. kr. i såvel 2000 som 2001.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Aasiaat
100.99.005

Ombygning restvarmesystem

2.065

0

2.065

2.065

1.665

Diverse mindre opgaver elværker

1.235

1.500

-265

-265

1.235

Diverse byer
999.99.009
I alt

1.800

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aasiaat
100.99.005
Ombygning restvarmesystem
Projektet er blevet ca. 265.000 kr. dyrere end forventet, bl.a. fordi det var planlagt, at den lokale energitjeneste selv skulle etablere el-delen af projektet. Eftersom energitjenesten ikke har kunnet afse ressourcer til
dette, udføres arbejdet med ekstern arbejdskraft. Endvidere søges 1,8 mio. kr. som følge af, at der såvel i
2000 som i 2001 er godkendt bevillingsændringer på – 1,8 mio. kr. Dette skyldes, at den bevillingsændring,
der blev foretaget i 2000 ikke blev registreret i Hjemmestyrets Økonomisystem, og bevillingsændringen blev
derfor gentaget i 2001. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at der under hovedkonto 90.00.10 Overførsler
fra anlægs- og renoveringsfonden, renovering søges optaget en bevilling på – 1,8 mio. kr. som følge af nedsættelse af bevillingen til projekt 140.99.002 renovering af elværk i Qeqertarsuaq.
Diverse byer
999.99.009
Diverse mindre opgaver elværker
Bevillingen dækker mindre renoveringsopgaver, diverse forarbejder m.v., som det ikke er muligt at tage ind
i den normale planlægning. Projekteringen sker løbende. Bevillingen søges nedskrevet med henblik på at
finansiere merbevillingsbehovet på ovennævnte projekt 100.99.005 Ombygning restvarmesystem, Aasiaat.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.12.2003. sag nr. 03-49
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99.71.40

Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering

-1.340.000
Tillægsbevilling 2003 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 1.340.000 kr., for at finansiere nødvendige
udbedringer og tiltag på vandværket Ilulissat projekt 120.97.471 på hovedkonto 97.71.32.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2003
2003
2003
2003 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse byer
999.99.007

Diverse mindre opgaver, vand

2.000

2.000 -1.340

I alt

-1.340

660

-1.340

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.99.007

Diverse steder

Diverse steder

Diverse mindre opgaver, vand

Der gennemføres færre projekter end oprindeligt planlagt.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.12.2003 Sag nr. 03-54
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Bemærkninger til bilag 2,
tekstanmærkninger
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Bilag 2
Side 1

TB 2003

Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkningerne
Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99
Nr. 6.
Tekstanmærkningen bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til så
snart en endelig overenskomst med IMAK er underskrevet at udmønte overenskomsten gennem
bevillingsrokeringer fra overenskomstreserven til henholdsvis kommunerne og Landstyreområdet
for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.
Tekstanmærkningen søges optaget nu fordi de detaljerede tekniske beregninger indenfor rammen af
overenskomstresultatet endnu ikke foreligger og først kan forventes endelig afsluttet senere i 2003.
Der skal desuden træffes aftale med KANUKOKA om regulering af bloktilskuddet for 2003.
Tekstanmærkningen imødekommer Finansudvalgets ønske om at få bragt bevillingsmæssige
hjemler fra Finansudvalget i 2003 på plads primo december 2003.
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø – Aktivitetsområde 70-99
Til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger
En andelsboligforening, der selv er bygherre, skal finansiere byggeriet i opførelsesfasen og får først
det offentlige lån udbetalt ved byggeriets færdiggørelse. En andelsboligforening, der køber boliger,
der er opført af en privat bygherre, får først det offentlige lån udbetalt ved boligernes overdragelse
til andelsboligforeningen. Der kan være en tidsforskel på op til 2 år fra udstedelse af tilsagn til
udbetaling af lånet. Et tilsagn med tilhørende bevilling kan optages på finanslovens første
budgetoverslagsår. Ihændehavertilsagn er et tilsagn, der ikke er udstedt til en bestemt
andelsboligforening. Ihændehavertilsagnet gives til den bygherre, der opfører de boliger, der skal
overdrages til en andelsboligforening efter boligernes færdiggørelse.
En andelsboligforening der er stiftet af lejere i udlejningsboliger med henblik på at overtage deres
boliger på andelsboligvilkår, kan enten overtage deres boliger i den stad der er i eller med vilkår om
renovering. For at sikre at overdragelsen kan gennemføres uden unødige forsinkelser, kan der
udstedes tilsagn om medfinansiering. Der fastsættes en ramme for tilsagnsgivningen på i alt
57.750.000 kr. svarende til summen af bevillingerne i finansåret og budgetoverslagsåret 2004 i
Landstingsfinansloven for 2003.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2002, dog i revideret form.
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Bilag 2
Side 2

Til hovedkonto 89.72.19 10/40/50 byggeri
Bevillingen er en pulje og Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af
Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån til en bygherre. På baggrund af en konkret
ansøgning fra en privat bygherre, vedlagt et programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En
ansøgning skal indeholde udførlige oplysninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for
overførelse af bevillingen til Anlægs- og Renoveringsfonden. Støtten kommer først til udbetaling
efter boligernes færdiggørelse, hvilket tidspunkt kan ligge op til to år efter tilsagnet er udstedt.
En bygherre skal selv finansiere byggeriet i opførelsesfasen og får først den offentlige finansiering
udbetalt, når ibrugtagningstilladelse er udstedt. Lånet kan enten ydes til bygherren eller til en, der
køber boligen i umiddelbar tilknytning til boligens færdiggørelse. Der fastsættes en ramme for
tilsagnsgivningen på i alt 28,7 mio. kr. svarende til summen af bevillingerne i finansåret og
budgetoverslagsåret 2004 i Landstingsfinansloven for 2003. Tekstanmærkningen er videreført fra
FL 2002, dog i revideret form.
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