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Indledning

1. Udvalgets nedsættelse, kommissorium og
sammensætning

Den 14. februar 1966 nedsatte ministeren for
Grønland et udvalg med det formål at søge
løst ministeriets budget- og regnskabsmæssige
problemer.

I skrivelsen til udvalgets medlemmer anførtes
følgende om baggrunden for udvalgets nedsæt-
telse og de opgaver, der blev pålagt udvalget:

»I de senere år er der for de statslige udgif-
ter i Grønland konstateret stadigt stigende van-
skeligheder ved regnskabsaflæggelsen, budget-
lægningen og bevillingskontrollen.

Særlig kan nævnes, at det - uanset at mini-
steriets regnskabsår siden 1954 følger kalender-
året og ikke finansåret - har været vanskeligt
at gennemføre en rettidig aflæggelse af stats-
regnskaberne, og at overensstemmelsen mellem
bevillinger og regnskaber ikke har været til-
fredsstillende.

Disse forhold har bevirket, at statsrevisorerne
i Betænkning over statsregnskabet for finans-
året 1963-64 har udtalt følgende:

»Statsrevisorerne ønsker til § 9. Ministeriet
for Grønland at knytte følgende almindelige be-
mærkning:

Ministeriet bør tilstræbe en mere præcis bud-
getlægning, og de bevilgede beløb må søges
overholdt.

Det understreges, at bevillingsbeløbet er ud-
tryk for, hvad bevillingsmyndighederne ønsker
anvendt til det pågældende formål. Styrelserne
er ikke berettigede til uden videre at se bort
herfra.«

Årsagerne til vanskelighederne kan skyldes,
at den regnskabsmæssige organisation, der blev
tilrettelagt i 1950 efter Grønlandskommissio-
nens betænkning, under de nu herskende for-
hold er mindre hensigtsmæssig. Desuden kan
vanskelighederne for regnskabsaflæggelsen søges
i, at de krav, der stilles som følge af, at der i
tiden efter 1950 har fundet en væsentlig for-
øgelse sted af de statslige opgaver og dermed
af de statslige udgifter, ikke kan honoreres af
kæmnerinstitutionen, således som dennes nuvæ-
rende opbygning er. Endelig har visse nydan-

nelser inden for administrationen med deraf føl-
gende ændringer af regnskabssystemet kompli-
ceret arbejdet.

De påpegede vanskeligheder ved regnskabs-
aflæggelsen medvirker endvidere til at forøge
den usikkerhed i budgetlægning og bevillings-
kontrol, som er en følge af, at der for en lang
række kontis vedkommende kan disponeres så-
vel i København som i Grønland.

Det er derfor besluttet at nedsætte et udvalg,
der skal have til opgave at søge gennemført en
tilbundsgående gennemgang af ministeriets regn-
skabsmæssige organisation — herunder spørgs-
målet om kasse- og regnskabsinspektion — bud-
getlægning og bevillingskontrol med det formål
at få udarbejdet forslag til sådanne ændringer,
som må anses for påkrævede for at sikre en
rettidig og tilfredsstillende regnskabsaflægning
og opnå bedre overensstemmelse mellem de giv-
ne bevillinger og statsregnskabet.

Udvalget bør ved sine overvejelser om den
fremtidige tilrettelæggelse af ministeriets bud-
get- og regnskabsvæsen være opmærksom på de
i Grønland eksisterende vanskelige personale-
forhold, der gør det nødvendigt i videst muligt
omfang at rationalisere og forenkle arbejdet i
Grønland. Samtidig må de systemer, der stilles
forslag om, kunne tilpasses ikke blot de sags-
områder, som administreres af Ministeriet for
Grønland, men også de sagsområder, der alle-
rede er overført eller i de kommende år bliver
overført til andre styrelser, ligesom man også
må være opmærksom på muligheden af over-
gang af sagsområder til det lokale selvstyre i
Grønland.

Endelig bør udvalget i samarbejde med mini-
steriet tage under overvejelse, hvorvidt der kan
opnås fordele ved at gennemføre et fælles regn-
skabssystem for ministeriet, Grønlands tekniske
Organisation og Den kongelige grønlandske
Handel«.

Udvalget fik følgende sammensætning:

- Direktør C. B. Andersen, Statens Administra-
tionsråd (formand),

- Kontorchef Svend Larsen, 2. Revisionsdepar-
tement,



- Kontorchef Gunnar Klavsen, Økonomi- og
Budgetministeriet,

- Konsulent Keld Hansen, Administrationsrå-
dets sekretariat,

- Kontorchef H. Lassen, Ministeriet for Grøn-
land,

- Økonomisk-statistisk konsulent Pie Barfod,
Ministeriet for Grønland,

- Regnskabschef E. Cortsen, Ministeriet for
Grønland,

- Økonomichef E. Oxfeldt, Grønlands tekniske
Organisation,

- Økonomichef Børge Ibsen, Den kongelige
grønlandske Handel.

Som sekretær for udvalget blev udpeget sek-
retær T. Hede-Pedersen, Ministeriet for Grøn-
land, der pr. 1. november 1967 blev afløst af
sekretær Hanne Edeling, Ministeriet for Grøn-
land.

Ved udgangen af september måned 1967 ud-
trådte direktør C. B. Andersen af Administra-
tionsrådet, og i skrivelse af 20. december 1967
til ministeren for Grønland bad direktør C. B.
Andersen sig fritaget for hvervet som medlem
af og formand for udvalget.

I skrivelse af 12. januar 1968 beskikkede mi-
nisteren for Grønland herefter departements-
chef Hugo Engmann, 2. Revisionsdepartement,
som medlem af og formand for udvalget.

Samtidig blev fuldmægtig Hans Ibsen, 2. Re-
visionsdepartement, udpeget til sekretær for ud-
valget, og endvidere blev ministersekretær Chri-
stian Jensen, Ministeriet for Grønland, udpeget
til som medlem af udvalget at afløse økono-
misk-statistisk konsulent Pie Barfod under den-
nes sygdom og senere orlov samt til at deltage i
sekretariatsarbejdet.

Udvalgets sammensætning forblev i øvrigt
uændret.

Efter formandsskiftet blev udvalgets arbejde
under ledelse af departementschef Hugo Eng-
mann genoptaget og videreført med udgangs-
punkt i det fyldige materiale, der var tilveje-
bragt og de overvejelser, der havde fundet sted
under den tidligere formands ledelse.

Fra den 1. maj 1969 beskikkede ministeren
kommunaldirektør G. Kraglund som medlem af
udvalget.

Fra den 1. juli 1970 udtrådte kontorchef
Hans Lassen efter eget ønske af udvalget, og
endelig blev økonomichef F. Gandil, Den kon-
gelige grønlandske Handel, fra den 1. januar
1972 beskikket som medlem af dette i stedet

for økonomichef Børge Ibsen, der fra denne
dato fratrådte sin stilling i Den kongelige grøn-
landske Handel.

I udvalgets arbejde har endvidere som særlig
sagkyndige deltaget konsulent i edb-spørgsmål
Chr. Munch-Jensen og konsulent, statsautorise-
ret revisor Arne Brendstrup, begge 2. Revisions-
departement, der har medvirket ved betænknin-
gens udformning.

Udvalget har i en række møder dels gennem-
gået ministeriets regnskabsmæssige organisation
— herunder kasse- og regnskabsinspektionen,
budgetlægningen og bevillingskontrollen - dels
behandlet en række forslag, jfr. nedenfor, til
ændringer heri, som efter udvalgets opfattelse
skulle sikre dels en rettidig og tilfredsstillende
regnskabsaflæggelse, dels gøre det muligt frem-
over inden for ministeriets område at opnå
bedre overensstemmelse mellem de givne bevil-
linger og statsregnskabet.

Fra formandsskiftet i begyndelsen af 1968 og
indtil efteråret 1971 var arbejdet i udvalget til-
rettelagt således, at

formanden,
kontorchef G. Klavsen,
konsulent Keld Hansen,
økonomichef Børge Ibsen,
økonomichef E. Oxfeldt,
regnskabschef E. Cortsen og
ministersekretær Chr. Jensen

som arbejdsudvalg gennemgik og overvejede
Grønlandsadministrationens budget- og regn-
skabsorganisation m.m.

Der har endvidere været nedsat to arbejds-
grupper til undersøgelse af henholdsvis lønadmi-
nistrationen inden for departementets, Grøn-
lands tekniske Organisations og Den kongelige
grønlandske Handels områder og af proble-
merne i forbindelse med mellemregningen inden
for Grønlandsadministrationen.

Vedrørende lønadministrationen afgav udval-
get den 21. maj 1970 en særbetænkning, der
den 17. juni s.a. fremsendtes til ministeren for
Grønland, jfr. i øvrigt nærværende betænknings
kapitel 10, afsnit 3.

Efter anmodning fra udvalget foretog Admi-
nistrationsrådets sekretariat i juli 1968 en nær-
mere undersøgelse af kæmnerkontoret i Godt-
håb. Den herom til udvalget afgivne rapport til-
stilledes den 4. februar 1969 Ministeriet for
Grønland.
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2. Resumé af udvalgets overvejelser og
forslag

Udvalgets betænkning falder i fire dele. I før-
ste del, kapitel 1, redegøres i almindelighed for
det statslige budget- og regnskabsvæsens opga-
ver, og udvalgets målsætning præciseres. I an-
den del (kapitel 2-6) er i kapitel 2 redegjort for
udviklingen i Grønlandsadministrationen og det
herunder hørende regnskabsvæsen siden 1950,
medens de følgende tre kapitler indeholder en
beskrivelse af henholdsvis Grønlandsadministra-
tionens budget-, regnskabs- og kassevæsen. En-
delig er i anden dels kapitel 6 redegjort for
Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser
samt for det kommunale regnskabsvæsen. Per-
sonaleforbruget i forbindelse med budget-, kas-
se- og regnskabsvæsen er behandlet i tredje del
(kapitel 7).

I fjerde del (kapitel 8-11) fremsættes udval-
gets overvejelser og forslag.

Kapitel 8 indeholder dels en vurdering af den
nuværende budget- og regnskabsorganisations
svagheder dels udvalgets forslag til omlægning
af departementets budget- og regnskabsorgani-
sation. I kapitel 9 redegøres for anvendelse af
elektronisk databehandling inden for Grøn-
landsadministrationens regnskabsområder, me-
dens kapitel 10 behandler forskellige særlige
spørgsmål, nemlig kommuneregnskaberne,
spørgsmålet om regnskabsårets beliggenhed,
kæmnerens opkrævning af statens og kommu-
nernes udestående fordringer, Grønlandsadmi-
nistrationens lønadministration, kasseinspektion,
kasseforvaltning m.m. samt de geografiske og
klimatiske forholds betydning for tilrettelæggel-
sen af regnskabsaflæggelsen. Endelig indeholder
kapitel 11 udvalgets overvejelser med hensyn til
tilrettelæggelsen af Grønlandsadministrationens
budget- og regnskabsorganisation på længere
sigt.

Med udgangspunkt i kommissoriet har ud-
valget formuleret sin målsætning således, at det
er dets opgave ud fra en helhedsbetragtning af
sammenhængen mellem budget og regnskab og
af disses nødvendighed for den økonomiske sty-
ring af statens samlede aktiviteter i Grønland
at overveje økonomiforvaltningens organisation
som et hele og at fremsætte forslag til en for-
bedret organisation.

Dernæst har det påhvilet udvalget at tage stil-
ling til, hvilken teknik der bør anvendes inden
for budget- og regnskabsarbejdet, idet det for-
uden en hensigtsmæssig organisation er en for-

udsætning for en også tidsmæssig tilfredsstil-
lende afvikling af budgetlægning og regnskabs-
føring, at der anvendes den rette teknik.

Endelig er det indgået i udvalgets målsætning
at søge disse to opgaver løst på en måde, der
stiller de mindste krav til anvendelse af udsendt,
kvalificeret arbejdskraft ved regnskabsføring
m.v. i Grønland.

Udvalget har foretaget en gennemgang af det
samlede budget-, kasse- og regnskabsvæsen un-
der Ministeriet for Grønland, omfattende de-
partementet, Den kongelige grønlandske Han-
del og Grønlands tekniske Organisation og har
vurderet såvel den tekniske som den organisato-
riske tilrettelæggelse af disse funktioner. I det
omfang, dette har været nødvendigt under hen-
syn til den udvalget pålagte opgave, har udval-
get endvidere i sine undersøgelser inddraget an-
dre områder af ministeriets samlede økonomi-
forvaltning.

Det er ved gennemgangen påvist, at det først
og fremmest er inden for departementets om-
råde, at budget- og regnskabsorganisationen er
utilstrækkelig, hvorimod Den kongelige grøn-
landske Handel og Grønlands tekniske Organi-
sation begge råder over regnskabssystemer, der
giver mulighed for en mere effektiv styring af
og kontrol med styrelsernes respektive aktivi-
teter.

Det er udvalgets opfattelse, at en samordning
af departementets, Den kongelige grønlandske
Handels og Grønlands tekniske Organisations
økonomifunktioner med anvendelse af såvel edb
som datatransmission, ville give den løsning på
de grønlandske regnskabsproblemer, der både
ud fra effektivitetssynspunkter og ud fra økono-
miske overvejelser indebærer de fleste fordele.

Udvalget har imidlertid samtidig fundet, at
en samordning af økonomifunktionerne ikke
bør iværksættes, forinden departementets bud-
get- og regnskabsorganisation er reorganiseret
og moderniseret. Endvidere finder udvalget, at
en sådan trinvis løsning af Grønlandsadmini-
strationens regnskabsproblemer vil være at fore-
trække også under hensyn til de ændringer i det
grønlandske samfunds økonomiske struktur,
som må påregnes at blive resultatet af de i be-
tænkningen vedrørende Den kongelige grøn-
landske Handels fremtid indeholdte forslag og
af det arbejde, der foregår i udvalget vedrøren-
de byrde- og opgavefordelingen i Grønland.

Der bør dog straks etableres et snævert sam-
arbejde mellem de tre økonomiområder gennem
nedsættelse af et permanent rådgivende organ,
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bestående af cheferne for de tre økonomisektio-
ner med henblik på koordineringen af regnska-
berne og med henblik på en vurdering af, om
der allerede i dag er opgaver, der bedst kan lø-
ses i fællesskab for de tre områder. I det hele
bør det være dette organs opgave at være vej-
ledende for det rationaliserings- og udviklings-
arbejde, der løbende bør pågå inden for den
samlede økonomiadministration.

Ved udvalgets gennemgang af departementets
regnskabsmæssige organisation er påvist, at de i
kommissoriet nævnte vanskeligheder ved regn-
skabsaflæggelsen, budgetlægningen og bevil-
lingskontrollen i første række skyldes, at orga-
nisationen inden for disse områder er mindre
hensigtsmæssig. Således findes ikke en klar or-
ganisationsplan, og hele økonomiforvaltningen
er kendetegnet af utilstrækkelig koordination.
Specielt kæmnervæsenets stilling inden for den
grønlandske forvaltning har skabt en situation,
hvor placering af ansvar og kompetence i øko-
nomiske anliggender ikke kan gennemføres kon-
sekvent. En medvirkende årsag til vanskelighe-
derne med at opnå en effektiv styring af aktivi-
teterne har det endvidere været, at ministeriets
regnskabskontor har haft en for beskeden plads
i ministeriets organisation.

Karakteristisk er det også, at departementets
regnskabsvæsen i modsætning til, hvad tilfældet
er i Den kongelige grønlandske Handel og
Grønlands tekniske Organisation, ikke siden
etableringen i 1953 er undergået væsentlige
ændringer, til trods for at regnskabsmaterialets
omfang i den forløbne årrække er mangedob-
let, og at antallet af de opgaver, der påhviler
staten i relation til Grønland, er udvidet væ-
sentligt.

Udvalget foreslår budget- og regnskabsorga-
nisationen styrket gennem etablering af en i
ministeriets samlede organisation centralt pla-
ceret økonomiafdeling, der samler alle departe-
mentets økonomifunktioner, herunder først og
fremmest budget- og regnskabsvæsenet, der i
dag er opdelt på henholdsvis økonomisk-stati-
stisk kontor, samtlige fagkontorer og regnskabs-
kontoret.

Økonomiafdelingen bør have det endelige an-
svar for ministeriets samlede regnskabsvæsen,
og ikke kun i København, men også i Grøn-
land. En forudsætning for dette sidste er, at
samtlige regnskabsførere inden for departemen-
tets område arbejdsmæssigt er underordnet che-
fen for økonomiafdelingen, der står umiddelbart
under departementschefen. Som en naturlig

konsekvens heraf bør kasse- og regnskabsin-
spektionen, der nu henhører under landshøvdin-
gen, overføres til departementet og henlægges
under økonomiafdelingen.

Som leder af økonomiafdelingen foreslår ud-
valget ansat en højt kvalificeret økonomichef
med såvel teoretiske som praktiske forudsætnin-
ger for at tilrettelægge og lede en moderne bud-
get- og regnskabsorganisation, baseret på edb-
teknik. Udvalget har ikke ment at kunne tage
stilling til dennes lønmæssige placering, men
lægger afgørende vægt på, at stillingen som
økonomichef placeres højt i ministeriets orga-
nisation, og at økonomichefen i forhold til fag-
kontorerne og regnskabsførerne udstyres med
vidtgående beføjelser til gennemførelse af de til
en effektivisering af budgetlægningen og regn-
skabsaflæggelsen samt økonomistyringen i øv-
rigt nødvendige foranstaltninger.

De vigtigste af de funktioner, udvalget mener
bør henlægges til økonomiafdelingen, er føl-
gende:

Regnskab.
Budget og budgetkontrol.
Økonomisk planlægning.
Koordinering af edb-opgaverne.
Diverse statistikopgaver.
Løn- og personaleadministration.
Rationalisering.
Regnskabsinspektion.
Kasse- og kontrolinspektion.
Interne revisionsopgaver.

Udvalget forudsætter, at der for departemen-
tets samlede administrationsområder udarbejdes
en samlet og detaljeret organisationsplan med
en klar angivelse af de enkelte organisatoriske
enheder og disses opgaver og ansvar og med
klare kommandolinier mellem de budgetlæggen-
de, disponerende og ansvarlige personer i de-
partementet, ved landshøvdingeembedet. lands-
lederne samt lokalt i Grønland.

Udvalget finder, at budget- og regnskabsvæ-
senet inden for departementets område bør ba-
seres på edb. Da det må betragtes som liggende
uden for de praktiske muligheder at bogføre de
grønlandske regnskaber på et edb-anlæg place-
ret lokalt i Grønland, foreslår udvalget, at regn-
skabsføringen centraliseres i København, og at
der etableres et edb-regnskabssystem efter de
samme retningslinier, som har ligget til grund
for tilrettelæggelsen af Den kongelige grønland-
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ske Handels og Grønlands tekniske Organisa-
tions regnskabssystemer, men med de forbedrin-
ger, der er mulige som følge af udviklingen
inden for edb-området.

Den grundlæggende notering i Grønland bør
ske ved hjælp af straksbogføringsmaskiner, og
man bør fra begyndelsen være opmærksom på
muligheden for at forsyne disse med hulstrim-
mel også med henblik på en fremtidig overgang
til direkte datatransmission.

Udvalget anser det for overvejende sandsyn-
ligt, at det inden for ganske få år vil være ikke
blot teknisk muligt, men også forbundet med
økonomiske fordele at anvende datatransmis-
sion ved regnskabsoplysningernes overførelse
fra Grønland til det centrale bogholderi i Kø-
benhavn, og igen at bruge datatransmission ved
rapportering af kontoudtog og andre færdige
regnskabsoplysninger til regnskabsførerne i
Grønland.

Kasseforretningerne i Grønland må ifølge op-
gavernes art varetages af lokale kassererkonto-
rer.

Udvalget har overvejet, om det ville være
muligt og indebære væsentlige fordele at gen-
nemføre en yderligere samling af kasseforret-
ningerne i hver by ved sammenlægning af kæm-
nerens og Handelens kasser og oprettelse af et
fælles kassevæsen, der ligesom nu tillige er til
rådighed for kommunernes kasseforretninger.

Udvalget mener imidlertid ikke, at det under
den nuværende fordeling af administrative og
forsyningsmæssige opgaver mellem kæmner,
Handelen og kommune vil være hensigtsmæssigt
at søge gennemført en yderligere samling af den
statslige og den kommunale kasseforvaltning i
de grønlandske byer.

Såfremt man under en eventuel ændret for-
deling af de administrative opgaver mellem sta-
ten og kommunerne, hvorved kæmnerkontorer-
ne indgår som kommunale forvaltningsorganer,
skulle finde det ønskeligt, at staten for begræn-
sede administrative områder opretholdt egen
kasseforvaltning, kunne det derimod komme på
tale at samle disse mere begrænsede administra-
tive kasseforretninger hos Handelen.

Udvalgets forslag berører ikke kæmnerens
stilling som kassebetjent og lokal regnskabsfører
og opkrævningen af statens og kommunernes
udestående fordringer vil fortsat og i hidtidigt
omfang ske gennem kæmnerkontorerne.

Regnskabsføringen vil derimod ske som led
i den centrale regnskabsføring i København,

hvor også de nødvendige personlige konti, så-
ledes reskontroen over låntagere under bolig- og
erhvervsstøtteordningerne, føres.

Arbejdet med beregning af ydelser på bolig-
og erhvervsstøttelån, udarbejdelsen af termins-
kvitteringer og af terminsregnskabet til bolig- og
erhvervsstøtteudvalgene i Godthåb foreslås hen-
lagt til København og omlagt til edb-behand-
ling.

Også regnskabsføringen, herunder udarbej-
delsen af drifts- og varmeregnskaber m.v. ved-
rørende de statsejede udlejningsejendomme i
Grønland, foreslås centraliseret i København og
indpasset i den centraliserede regnskabsføring
af de grønlandske regnskaber tillige med udfær-
digelsen af huslejekvitteringer og andet nødven-
digt kvitteringsmateriale.

Udvalget lægger afgørende vægt på, at bud-
get- og regnskabsvæsenet udvikles i takt med
bestræbelserne for at effektivisere statens sam-
lede økonomiforvaltning. Med hensyn til bud-
getlægning og bevillingskontrol, der som nævnt
bør overgå til ministeriets centrale økonomifor-
valtning, finder udvalget derfor, at budgetterne
i højere grad bør inddrages i styringen af de
grønlandske aktiviteter, end tilfældet hidtil har
været inden for departementets regnskabsom-
råde.

Med henblik herpå foreslås budgetterne og
de hertil knyttede regnskaber blandt andet ud-
bygget væsentligt i retning af opdeling på an-
svarsområder m.v. Udvalget gør dog opmærk-
som på, at denne udbygning må underkastes
den betingelse, at anvendelsen af udsendt, kva-
lificeret arbejdskraft skal begrænses mest mu-
ligt.

Budgetarbejdet foreslås styret centralt fra
økonomiafdelingen, og således at hver ansvarlig
leder budgetterer netop de udgifter, han har
indflydelse på eller bedst kan vurdere.

Det er udvalgets opfattelse, at såfremt der
etableres en central regnskabsføring af den
statslige Grønlandsadministrations regnskaber,
vil det betyde en yderligere lettelse for de grøn-
landske kommuner, såfremt også de kommu-
nale regnskaber føres gennem denne regnskabs-
central, og derigennem mulighed for en tilsva-
rende effektivisering af det kommunale selv-
styre i Grønland, idet kommunerne får mulig-
hed for i højere grad at udnytte kæmnernes ar-
arbejdskraft inden for det kommunalt-admini-
strative område.

Udvalget understreger, at der her alene er
tale om et servicetilbud til det grønlandske
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kommunalstyre. Disse kommuner vil ved ord-
ningen principielt blive stillet som de kommuner
i Danmark, der får deres regnskaber ført gen-
nem Kommunedata I/S.

Da der alene er tale om en servicefunktion,
vil ordningen lige fuldt kunne anvendes ved
eventuelle forskydninger i de kommunale opga-
vers omfang som ved forskydning af opgave-
fordelingen mellem staten og kommunerne i
Grønland.

Udvalget henleder endelig opmærksomheden
på, at et servicetilbud som det omhandlede ville
kunne udstrækkes til føring af landsrådets regn-
skaber.

Udvalget har overvejet, hvorvidt man inden
for det statslige grønlandske område bør gå
over til at benytte finansåret som regnskabsår
i stedet for kalenderåret, og er kommet til det
resultat, at der med de forbedrede kommunika-
tioner og gennemførelsen af den højeste regn-
skabsmæssige teknik bør kunne tilvejebringes en
sådan effektivisering af den regnskabsmæssige
forretningsgang, at det vil være muligt at til-
vejebringe et forsvarligt finansårsvis aflagt bi-
drag til statsregnskabet. Under hensyn til den
betydelige belastning, det vil være for admini-
strationen at gennemføre de af udvalget stillede
forslag, finder udvalget det imidlertid rigtigt at
afstå fra at stille forslag om, at der på nuvæ-
rende tidspunkt sker ændring af regnskabsårets
beliggenhed, men dette spørgsmål bør efter ud-
valgets opfattelse på ny overvejes, når ministe-
riets regnskabsreform er gennemført.

Grønlandsadministrationens lønadministration
er behandlet af udvalget, der den 21. maj 1970
afgav en særbetænkning, hvori man fremkom
med forslag om en fælles lønadministration for
den samlede Grønlandstjeneste. Udvalgets for-
slag er ved at blive gennemført, og Økonomi-
og Budgetministeriet har den 3. marts 1972 til-
trådt, at der oprettes en stilling som leder af den
fælles lønadministration.

Med hensyn til den omfattende interne mel-
lemregning inden for Grønlandsadministratio-
nen har en af udvalget nedsat arbejdsgruppe
fremsat forslag til en forenkling af forretnings-
gangen bl.a. ved overgangen til kontant udlig-
ning i Grønland af mellemværender.

Administrationen har herefter arbejdet videre
med spørgsmålet om en forenkling af forret-
ningsgangene på mellemregningsområdet, og der
er foreløbig forsøgsvis i en række byer etableret
kontantafregning af en række mellemværender

mellem departementets institutioner m.v. og
Handelen.

En tilbundsgående løsning af mellemregnin-
gens problemer vil være tilvejebragt ved etable-
ringen af et fælles regnskabssystem for hele det
grønlandske regnskabsområde, hvorved der bli-
ver mulighed for at bogføre alle indtægter og
udgifter og alle ind- og udbetalinger direkte på
de drifts- og anlægskonti, de retteligt vedrører,
således at mellemregningen mellem regnskabs-
førerne bortfalder.

Selv om man ved udvalgets forslag om i vi-
dest muligt omfang at centralisere budget- og
regnskabsarbejdet i København opnår en væ-
sentlig begrænsning af det regnskabsmæssige ar-
bejde på kæmnerkontorerne og dermed af regn-
skabspersonalet, må det antages, at disse fortsat
vil have behov for et betydeligt personale, ikke
mindst fordi det må forventes, at kontorernes
arbejdsopgaver i forbindelse med lokalforvalt-
ningen og særlig kommunalforvaltningen vil
være stigende.

Udvalgets gennemgang af personaleforholde-
ne ved kæmnerkontorerne har dels vist, at re-
krutteringen af personalet hovedsageligt har
omfattet personale i assistentgruppen med al-
mindelig kontoruddannelse idet den førte løn-
og normeringspolitik har medført, at man ikke
har kunnet tiltrække personale med en kvalifi-
ret uddannelse inden for kommunalforvaltnin-
gen dels, at der i betydeligt omfang anvendes
udsendt arbejdskraft til løsning af opgaverne på
kæmnerkontorerne.

Udvalget foreslår derfor, at personale- og
lønningspolitikken vedrørende kæmnerkontorer-
ne gøres til genstand for en tilbundsgående
overvejelse dels med henblik på i videst muligt
omfang at søge den lokale arbejdskraft inddra-
get i arbejdet på kæmnerkontorerne til afløs-
ning af den udsendte arbejdskraft dels med hen-
blik på rekruttering af personale med videre-
gående uddannelse i kommunalforvaltning, idet
ansættelse af sådant personale vil være en for-
udsætning for, at kæmnerkontorerne på tilfreds-
stillende måde kan løse de til disse henlagte op-
gaver, ligesom der kun herved kan ydes det lo-
kalt antagne en sagkyndig oplæring.

De foran nævnte forslag er primært begræn-
set til departementets budget- og regnskabsorga-
nisation, men udvalget har desuden givet en
række anvisninger på, hvilken udvikling der skal
tilstræbes på lidt længere sigt inden for den
samlede Grønlandsadministrations område, en
udvikling der vil være afhængig af de resulta-
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ter, der kommer ud af arbejdet i byrde- og op- de nuværende tre uafhængige regnskabssystemer
gavefordelingsudvalget og af de af arbejdsgrup- inden for Grønlandsforvaltningen bør samord-
pen vedrørende Den kongelige grønlandske nes til et fælles regnskabssystem for ministeriet,
Handels fremtid fremsatte forslag. Budget- og Grønlands tekniske Organisation og Den konge-
regnskabsudvalgets hovedsynspunkt er her, at lige grønlandske Handel.

København d. 7. juni 1972.

E. Cortsen Hugo Engmann Finn Gandil
(formand)

Keld Hansen Christian Jensen Gunnar Klavsen

Kraglund Svend Larsen E. Oxfeldt

Hans Ibsen Munch-Jensen Arne Brendstrup
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Første del

KAPITEL 1

Udvalgets målsætning

1.1. Indledende bemærkninger

Det traditionelle statslige budget- og regn-
skabsvæsen adskiller sig på væsentlige punkter
fra offentlige og private erhvervsvirksomheders.

Den omstændighed, at statsregnskabet skal
benyttes ved statsrevisorernes og Folketingets
kontrol med administrationen, stiller således en
række krav til statsstyreisernes bogholderi- og
regnskabsmæssige registreringer, som er speci-
elle for staten, og som under ingen omstændig-
heder kan fraviges.

I det hele er det afgørende, at statsstyreiser-
nes budget- og regnskabsvæsen er knyttet til be-
villingssystemet, og at budgetlægning, bogføring
og regnskabsaflæggelse primært er tilrettelagt
med henblik på virkeliggørelsen af de hensigter,
der ligger bag bevillingerne, og med henblik på
bevillingskontrollen.

Det er således i væsentligt omfang det stats-
lige regnskabsvæsens opgave at tilvejebringe det
talmæssige grundlag for konstateringen af, i
hvilken udstrækning bevillingerne er anvendt
efter deres øjemed, og om de til disse afholdte
udgifter (eller oppebårne indtægter) er i over-
ensstemmelse med de bevilgede beløb. Endvi-
dere skal bogføringen og regnskabsaflæggelsen
være tilrettelagt således, at den enkelte styrelses
regnskab kan danne grundlag for udarbejdelsen
af det samlede statsregnskab.

Til det statslige regnskabsvæsens opgaver hø-
rer naturligvis også de kontrolfunktioner, der
sædvanligvis forbindes med regnskabsføringen,
og de regnskabsmæssige og specielt de boghol-
derimæssige registreringer må selvsagt tilrette-
lægges således, at de med mindst mulige om-
kostninger kan tilgodese de krav, som den sik-
kerhedsmæssige beholdningskontrol og udøvel-
sen af forvaltningen kræver.

For så vidt vil de samme træk kunne gen-
findes inden for den private sektor, specielt vil
i meget store foretagender et bevillingssystem
i tillempet form undertiden finde anvendelse,
men kun som et hjælpemiddel med praktisk og
begrænset sigte, ikke som et hovedprincip,

der præger alle aspekter af regnskabsførelsen.
Til forskel fra det egentlige statslige regn-

skabsvæsen er erhvervsvirksomheders budgetter
og regnskaber resultatindrettede. Regnskaberne
for erhvervsvirksomheder har desuden videre-
gående funktioner i retning af økonomiske ana-
lyser, rentabilitetsovervejelser, kalkyler etc.

Da finansbogføringen, det vil sige regnskabet
over virksomhedens transaktioner med omver-
denen og over aktiver og passiver, hvor forhol-
dene er noget mere komplicerede, ofte ikke gi-
ver tilstrækkeligt grundlag for kontrolfunktio-
nen, suppleres finansbogføringen med en intern
bogføring, hvorved de enkelte omkostninger re-
gistreres efter andre kriterier end i finansbogfø-
ringen, f.eks. efter ansvarsområde og formål,
ligesom der undertiden i den interne regnskabs-
føring sker en omvurdering af omkostningerne.

Hvad der imidlertid først og fremmest har
gjort det moderne regnskabsvæsen til et effek-
tivt ledelsesinstrument, er sammenkædningen af
planlægning, budgettering, regnskabsaflæggelse
og kontrol. Endnu for 50-60 år siden var regn-
skabsvæsenets opgave overvejende af registre-
rende natur med vægten lagt på bogføring og
regnskabsafslutning. Med de øgede krav til en
effektiv planlægning for fremtidige perioder
indtager skøn over regnskabsforløbet, det vil
sige budgettet, en central placering i regnskabs-
væsenet. Herved har regnskabsvæsenets registre-
rende virksomhed fået udvidet betydning som
et kontrolinstrument, der løbende konfronterer
planerne med det faktiske forløb, og som dan-
ner grundlaget for en revision af planerne.

De hensyn, der ligger bag etableringen af mo-
derne regnskabssystemer inden for den private
sektor, foreligger også inden for den offentlige
sektor, og vel at mærke ikke kun ved det of-
fentliges erhvervsbetonede virksomhed, men ved
enhver offentlig aktivitet.

Når udviklingen inden for de sidst nævnte
områders regnskabsvæsen desuagtet adskiller sig
fra private foretagenders regnskabsvæsen, skyl-
des dette ikke kun bevillingssystemet, men også
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at målsætningen for det offentliges aktiviteter
ofte er abstrakt formuleret, og at der i målsæt-
ningen ikke altid kan indgå økonomiske vur-
deringer.

Der er imidlertid et øget krav om, at effek-
tivitetsovervejelser og økonomiske overvejelser i
det hele bør indgå i vurderingen af enhver form
for offentlig virksomhed, dels med henblik på
at opnå bedre og mindre bekostelige ydelser
fra det offentlige, dels med henblik på den
prioritering af statsopgaverne, der er en nødven-
dighed inden for et givet budgets ramme. Dette
betyder igen, at det statslige regnskabs- og bud-
getvæsen må udbygges, og således at det i hen-
seende til metoder og målsætning nærmer sig
erhvervslivets resultatindrettede, moderne regn-
skabsvæsen.

Udvalget har anset det for overordentligt vig-
tigt, at tilrettelæggelsen så vidt muligt tager
hensyn til den navnlig i de senere år udprægede
udvikling mod en regnskabsregistrering, der kan
lette den centrale administration i arbejdet med
den interne kontrol og projektopfølgning samt
ved budgetlægningen.

Baggrunden for dette er dels de undersøgelser
og forsøg i denne retning, der i de senere år er
foregået såvel inden for det statslige som det
private erhvervslivs regnskabsvæsen og specielt
de i kommissoriet omtalte vanskeligheder inden
for Grønlandsadministrationen.

Udvalget har derfor ved sit arbejde lagt me-
gen vægt på, at regnskabsudarbejdelsen tilrette-
lægges således, at der fremkommer regnskabs-
information for hvert enkelt ansvarsområde, så-
ledes at regnskabet kan benyttes ved opfølgning
af planer og budgetter samt ved detailbudgette-
ringen.

1.2. Det statslige budget- og regnskabsvæsens
opgaver

Opgaven for en statsstyrelses regnskabsvæsen
er primært at registrere økonomiske dispositio-
ner. Denne registrering er det fælles grundlag
for de fleste af de opgaver, som påhviler øko-
nomiforvaltningen.

Dernæst er det regnskabsvæsenets opgave at
skabe et grundlag for styrelsens kontrolopgaver,
der foruden den nævnte budgetkontrol og akti-
vitetskontrol bl.a. også omfatter kontrol med
tilstedeværelsen af beholdninger og andre akti-
ver og med disses værdiansættelse samt en kon-
trol med indgåede gældsforpligtelser.

De to nævnte opgaver — den registrerende og

den kontrollerende - er væsentlige og nødven-
dige for løsningen af de i kommissoriet opstil-
lede problemer.

Budgettet, der er det vigtigste administrative
styreorgan, kan inden for en statslig økonomi-
forvaltning have flere funktioner.

For det første indeholder budgettet styrelsens
bevillingsplan, der angiver såvel de beløb, som
stilles til rådighed af de bevilgende myndighe-
der, som de formål, beløbene skal anvendes til.
I denne egenskab af bevillingsplan er budgettet
sammen med statsregnskabets poster udgangs-
punktet for bevillingskontrollen.

Dernæst omfattes af budgettet den detaljerede
interne budgetlægning, som inden for bevillings-
planens arts- og formålsbestemte rammer op-
deler bevillingerne efter område, ansvar, formål
etc., og som danner grundlaget for den løbende
styring og kontrol af aktiviteten.

Regnskabs- og budgetfunktionerne må ses i
sammenhæng. Hvor budgettet angiver de an-
slåede udgifter for en fremtidig periode, regi-
strerer regnskabet efterfølgende samme periodes
faktiske udgifter, der igen indgår i overvejel-
serne om fastsættelse af budgettallene for føl-
gende perioder.

Budgettet er nært forbundet med hele den
politiske og administrative beslutningsproces,
der har sit udgangspunkt i politiske målsætnin-
ger. Disse efterfølges af analyser af proble-
merne, opstilling af prognoser samt planlægning
af, hvorledes de opstillede mål bedst kan nås.
Det godkendte budget, bevillingen, der er resul-
tatet af denne proces, sammenfatter såvel de
politiske og administrative beslutninger, som er-
faringerne fra tidligere regnskabsperioder, men
desuden vil det inden for en hensigtsmæssig
organisation angive den administrative struktur,
hvorigennem de trufne beslutninger virkeliggø-
res og kontrolleres.

Budgettet og regnskabet koordinerer samtlige
de opgaver, der indgår i økonomistyringen. Til
disse hører den statsfinansielle planlægning på
kortere sigt, der gennem indførelsen af budget-
overslag for løbende 3-årige perioder er blevet
systematiseret, og den langsigtede planlægning,
der indgår i statens perspektivplanlægning.

Mere almindeligt indgår i økonomistyringen
en informationsvirksomhed til såvel intern som
ekstern orientering om styrelsens økonomiske
aktivitet.

Denne omfatter eksempelvis de interne regn-
skaber, der supplerer det officielle statsregnskab
og løbende viser udgifternes og indtægternes
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fordeling på ansvarsområder, større projekter
m.v. Også økonomiske analyser, rentabilitetsbe-
regninger, diverse statistikker, personaleoversig-
ter o.l. indgår i informationsvirksomheden.

1.3. Udvalgets målsætning
Udvalgets kommissorium pålægger dette at

søge gennemført en tilbundsgående gennemgang
af ministeriets regnskabsmæssige organisation -
herunder spørgsmålet om kasse- og regnskabs-
inspektion — budgetlægning og bevillingskontrol
med det formål at få udarbejdet forslag til så-
danne ændringer, som må anses for påkrævede
for at sikre en 1) rettidig og tilfredsstillende
regnskabsaflægning og 2) opnå bedre overens-
stemmelse mellem de givne bevillinger og stats-
regnskabet.

Udvalget bør ved sine overvejelser om den
fremtidige tilrettelæggelse af ministeriets bud-
get- og regnskabsvæsen være opmærksom på de
i Grønland eksisterende vanskelige personale-
forhold, der gør det nødvendigt i videst muligt
omfang at rationalisere og forenkle arbejdet i
Grønland. Samtidig må de systemer, der stilles
forslag om, kunne tilpasses ikke blot de sags-
områder, som administreres af Ministeriet for
Grønland, men også de sagsområder, der alle-
rede er overført eller i de kommende år bliver
overført til andre styrelser, ligesom man også
må være opmærksom på muligheden af over-
gang af sagsområder til det lokale selvstyre i
Grønland.

Endelig bør udvalget i samarbejde med mini-
steriet tage under overvejelse, hvorvidt der kan
opnås fordele ved at gennemføre et fælles regn-
skabssystem for ministeriet, Grønlands tekniske
Organisation og Den kongelige grønlandske
Handel.

Inden for de rammer, der således er fastlagt
for udvalgets arbejde, har udvalget set det som
sin primære opgave at fremkomme med forslag
til organisatoriske og tekniske ændringer, der
kan afhjælpe de svagheder, der i dag forefindes
inden for regnskabsorganisationen, budgetorga-
nisationen og i det hele inden for økonomifor-
valtningen.

Udvalget har herved anlagt et helhedssyns-
punkt på økonomiforvaltningen inden for mini-
steriets område omfattende såvel departemen-
tets som de to direktoraters økonomiforvalt-
ninger.

Den problemløsning, der herved må tilstræ-
bes, skal ikke blot råde bod på det forhold, at

regnskabsføringen, om end ikke i formel hense-
ende så dog reelt, finder sted inden for tre klart
adskilte regnskabssystemer, der tilmed i teknisk
henseende og i henseende til opbygning afviger
væsentligt fra hinanden, uanset at et betydeligt
antal transaktioner berører flere områder.

Ved den praktiske udformning af det regn-
skabs- og budgetvæsen, der skal opbygges for
det samlede grønlandske område, er det også
nødvendigt at tage hensyn til den forventede
udvikling inden for det statslige regnskabs- og
budgetvæsen i øvrigt. Ikke mindst ved planlæg-
ningen af et eventuelt fælles edb-system er det
vigtigt, at der skabes et samlet overblik over det
fremtidige databehandlingsbehov, således at sy-
stemerne kan tilrettelægges med udvidelser for
øje, jfr. kapitel 9.

Finansministeriet nedsatte i 1970 en edb-
arbejdsgruppe med den opgave at undersøge
mulighederne for at opnå en effektivisering af
statens regnskabsføring og samlede økonomifor-
valtning samt en fremskyndelse og udbygning
af regnskabsaflæggelsen med henblik på en hur-
tigere og fyldigere fremskaffelse af informatio-
ner om statens økonomiske aktiviteter.

Kommissoriet for edb-gruppen, der nu sor-
terer under Økonomi- og Budgetministeriet, er
nærmere omtalt i kapitel 9, afsnit 3.2.2. Den op-
gave, der i henhold til kommissoriet er pålagt
edb-gruppen inden for statens samlede område,
svarer i væsentlige træk til den opgave, der er
pålagt Ministeriet for Grønlands budget- og
regnskabsudvalg i forhold til det grønlandske
område.

Også arbejdsgruppen vedrørende centraladmi-
nistrationens organisation har beskæftiget sig
med det statslige regnskabs- og budgetvæsen.
Denne arbejdsgruppe nedsattes i oktober 1970
af den daværende regering og fremkom den 10.
december 1971 med en redegørelse, hvori der
stilles en række forslag til ændringer i central-
administrationens struktur og arbejdsgang.

I redegørelsen fremhæver arbejdsgruppen be-
tydningen af, at det statslige regnskabs- og bud-
getvæsen er udformet på en måde, der giver et
godt grundlag for varetagelsen af informations-,
planlægnings- og styringsfunktionen.

Den nærmere udformning må efter gruppens
opfattelse bero på et samarbejde mellem Øko-
nomi- og Budgetministeriet og de øvrige mini-
sterier. Som for private virksomheder gælder
det her, at ingen enkelt opstilling af statens
regnskab og budget vil være relevant for alle
formål. Opgaven må derfor være gennem en
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udbygning og tilpasning af det nuværende regn-
skabs- og budgetsystem at skabe rammerne for
en ordning, der vil gøre det lettere end nu at
udnytte regnskabet og budgettet som ledelses-
instrumenter.

Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse,
at en væsentlig forudsætning for, at departe-
menterne effektivt kan planlægge, prioritere og
styre aktiviteten på de enkelte forvaltningsom-
råder, er, at der for hvert enkelt område tilveje-
bringes en så præcis angivelse som muligt af
forvaltningsopgavernes forudsatte formål, ind-
hold og omfang, og at der etableres en hertil
svarende rapportering om den faktiske virk-
somhed.

Efter gruppens opfattelse bør en sådan rap-
portering så vidt muligt sammenkædes med en
rapportering om forbruget af bevillinger og per-
sonale.

Gruppen anbefaler i denne forbindelse, at det
af Økonomi- og Budgetministeriet iværksatte
arbejde med en effektivisering af statens regn-
skabs- og budgetvæsen fremmes, og at der i til-
knytning hertil gennem et samarbejde mellem
Økonomi- og Budgetministeriet og de enkelte
departementer iværksættes en gennemgang af
aktiviteten på de respektive forvaltningsområder
med henblik på at formulere sådanne udtryk
for mål og præstationer, som er relevante for
en vurdering af effektiviteten i den offentlige
indsats.

Disse koordinerede bestræbelser for at effek-
tivisere statens samlede økonomiforvaltning vil
efter al sandsynlighed inden for en overskuelig
årrække føre til en modernisering af det stats-
lige budget- og regnskabsvæsen, således at dette
vil kunne opfylde de krav, der er skitseret i
nærværende betænknings kapitel 9. I det hele er
de synspunkter, der anlægges på et reorganise-
ret statsligt regnskabsvæsens opgaver og arbejds-
område i overensstemmelse med de overvejelser,
der ligger bag de i det følgende fremsatte for-
slag vedrørende det grønlandske budget- og
regnskabsvæsen.

Af særlig betydning for tilrettelæggelsen af
det grønlandske budget- og regnskabsvæsen på
noget længere sigt er dog de ændringer inden
for Grønlandsadministrationen, der måtte følge
af arbejdet i udvalget vedrørende byrde- og op-
gavefordelingen i Grønland samt af de af ar-
bejdsgruppen vedrørende Den kongelige grøn-
landske Handels fremtid fremsatte forslag.

Udvalget vedrørende byrde- og opgaveforde-
lingen i Grønland nedsattes af ministeren for

Grønland i efteråret 1970. Udvalget skal fore-
tage en gennemgang af byrde- og opgaveforde-
lingen mellem stat, landsråd og kommunalbe-
styrelser i Grønland.

Udvalgets betænkning vil først foreligge på
et senere tidspunkt, men budget- og regnskabs-
udvalget er blevet orienteret om, at der i over-
vejelserne indgår et forslag om oprettelsen af en
selvstændig kommunal administration med en
ændring af kæmnerens placering inden for den
samlede offentlige forvaltning, således at kæm-
neren knyttes direkte til kommunalbestyrelsen
på en sådan måde, at han i sit arbejde alene
skal stå til ansvar over for kommunalbestyrel-
sen, også for så vidt angår de arbejdsopgaver,
der må karakteriseres som statslige.

Arbejdsgruppen vedrørende Den kongelige
grønlandske Handels fremtid nedsattes af mini-
steren for Grønland i begyndelsen af 1969 cg
med den opgave at overveje og stille forslag om
Handelens fremtidige indsats inden for de virk-
somhedsområder, Handelen hidtil havde vare-
taget.

Arbejdsgruppen afgav i december 1971 be-
tænkning og foreslår heri Den kongelige grøn-
landske Handels nuværende virksomhed opdelt
i tre virksomhedsområder.

Det første område, omfattende blandt andet
besejlingen og engrosvirksomheden, foreslås
varetaget af et trafik- og handelsaktieselskab,
hvori staten og Grønlands landsråd har aktie-
majoriteten.

Det andet område, omfattende detailhandelen
i Grønland, foreslås overdraget til grønlandske
andelsforeninger og til private grønlandske er-
hvervsdrivende.

Endelig foreslås oprettet et erhvervsdirekto-
rat, omfattende produktion og afsætning af
grønlandske produkter.

Arbejdsgruppens betænkning er blevet drøftet
i Grønlandsrådets samling i januar 1972 og i
det grønlandske landsråd i foråret 1972 med
Grønlandsrådets bemærkninger og forslag.

Budget- og regnskabsudvalget har ifølge sa-
gens natur måttet basere sine forslag på den
nuværende organisation af den grønlandske
statslige forvaltning. Man har dog fundet det
påkrævet i forbindelse med fremsættelsen af
forslagene til en reorganisation af det grøn-
landske budget- og regnskabsvæsen også at tage
stilling til visse af de problemer, som det foran
refererede undersøgelsesarbejde rejser inden for
budget- og regnskabsvæsenet.

På den her skitserede baggrund skal udvalget
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til slut formulere sin målsætning således, at det
er dets opgave ud fra en helhedsbetragtning af
sammenhængen mellem budget og regnskab og
af disses nødvendighed for den økonomiske sty-
ring af statens samlede aktiviteter i Grønland
at overveje økonomiforvaltningens organisation
som et hele og at fremsætte forslag til en for-
bedret organisation.

Dernæst må det påhvile udvalget at tage stil-
ling til, hvilken teknik der bør anvendes inden
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for budget- og regnskabsarbejdet, idet det, for-
uden en hensigtsmæssig organisation, er en for-
udsætning for en også tidsmæssigt tilfredsstil-
lende afvikling af budgetlægning og regnskabs-
føring, at der anvendes den rette teknik.

Endelig indgår det i udvalgets målsætning at
søge de to foran nævnte opgaver løst på en
måde, der stiller de mindste krav til anvendelse
af udsendt, kvalificeret arbejdskraft ved regn-
skabsføring m.v. i Grønland.





Anden del
Beskrivelse af Grønlandsadministrationens

budget- regnskabs- og kassevæsen

KAPITEL 2

Udviklingen i Grønlandsadministrationen og det herunder
hørende regnskabsvæsen siden 1950

2.1. Udviklingen i administrationen

Grønlandskommissionens betænkning fra fe-
bruar 1950 indledte en ny epoke i den danske
grønlandspolitik.

Det reformprogram, kommissionen fremlag-
de, betød et afgørende brud med de principper,
der havde ligget til grund for den hidtil førte
politik. Igennem hele kolonitiden havde det vig-
tigste mål for grønlandspolitikken været, at
Grønland økonomisk skulle hvile i sig selv.
Denne målsætning blev nu opgivet, idet kom-
missionen foreslog, at der for at fremme ud-
bygningen af Grønland og for at forbedre leve-
foden for befolkningen blev ydet betydelige til-
skud fra den danske stat til det grønlandske
samfund.

Ganske kort efter betænkningens fremkomst
begyndte man at føre reformerne ud i livet,
herunder at gennemføre en nyordning af Grøn-
landsadministrationens struktur.

Grønlands Styrelse omdannedes fra den 1.
juni 1950 til et departement i Statsministeriet,
og der oprettedes som en særlig afdeling i Grøn-
landsdepartementet en teknisk organisation.

De administrative opgaver i Grønland hen-
lagdes centralt til det nyoprettede landshøv-
dingeembede i Godthåb og lokalt til den lige-
ledes nyoprettede kæmnerinstitution i de grøn-
landske kommuner.

Forsyningstjenesten, produktions- og rederi-
virksomheden samt forskellige andre områder
udskiltes tillige med de dertil hørende anlæg
fuldstændigt fra den egentlige administration og
samledes i Den kongelige grønlandske Handel,
hvis opgaver i Grønland centralt blev forestået
af handelsinspektøren og lokalt af handelsche-
ferne.

I Grønland gennemførtes en kommunalord-
ning med et folkevalgt landsråd og folkevalgte
kommunalbestyrelser i de grønlandske kom-
muner. Ved gennemførelsen af kommunalord-
ningen var det hensigten at få etableret et lokal-
styre, der kunne udvikle sig således, at det med
tiden kom til at svare til det danske kommune-
styre. Selv om der kunne være gode grunde
for helt at adskille den statslige og kommunale
administration, undlod man under hensyn til
det grønlandske samfunds begrænsede størrelse
dog at opbygge et særskilt kommunalt admini-
strationsapparat og henlagde den administrative
løsning af de kommunale opgaver dels til lands-
høvdingen og dels til kæmnerkontorerne, der
overtog de kommunale opgaver fra den 1. okto-
ber 1951.

I 1955 blev Grønlandsdepartementet udskilt
fra Statsministeriet som et særligt ministerium:
Ministeriet for Grønland, og Den kongelige
grønlandske Handel henlagt herunder, men i
øvrigt medførte ministeriets oprettelse ikke æn-
dringer i Grønlandsadministrationen.

Efter forslag af Grønlandsudvalget af 1960
gennemførtes forskellige ændringer i Grøn-
landsadministrationen.

I 1964 oprettedes Grønlandsrådet, der fik til
opgave at følge udviklingen i Grønland og at
afgive indstillinger til ministeren for Grønland
med hensyn til spørgsmål vedrørende den cen-
trale planlægning og koordinering af det offent-
liges virksomhed i Grønland. Til bistand for rå-
det oprettedes et sekretariat, der sorterer under
departementet.

Fra den 1. april 1965 omdannedes Grønlands
tekniske Organisation til et direktorat under
ministeriet, og samme år samledes statens vi-
denskabelige og praktiske undersøgelse af de
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geologiske forhold i Grønland under Grønlands
geologiske Undersøgelser, som udgør et direkto-
rat under Ministeriet for Grønland.

Forskellige sagsområder var i årene efter
1950 overført fra Grønlandsadministrationen til
vedkommende fagministerier, f.eks. fiskerikon-
trollen og fiskeriundersøgelser, skibstilsynet og
skibsregistreringen. Grønlandsudvalget af 1960
anbefalede, at denne udvikling videreførtes, og
en række områder er herefter blevet overført
fra Ministeriet for Grønland til pågældende fag-
ministerier. Dette gælder således politiet i Grøn-
land, der fra den 1. januar 1965 overførtes til
Justitsministeriet og den grønlandske kirke, der
overførtes til Kirkeministeriet fra den 1. januar
1966. Fra samme dato overførtes filmvirksom-
heden, den grønlandske radiofoni og radioavis
til Ministeriet for kulturelle anliggender, hvortil
fra den 1. april 1967 tillige overførtes biblio-
teksvirksomheden. Fra den 1. april 1972 er den
grønlandske radiofoni og radioavis samt biblio-
teksvirksomheden på ny overført til Ministeriet
for Grønland.

I 1967 etableredes et sekretariat under
Landsrådet, der har overtaget forskellige admi-
nistrative opgaver, som indtil da løstes af den
statslige administration.

Grønlandsadministrationen er herefter i ho-
vedtræk, jfr. bilag 1, opbygget således:

DEPARTEMENTET varetager de admini-
strative og andre opgaver vedrørende Grønland,
som efter almindelig forvaltningspraksis hen-
hører under ministeriernes centralstyrelser.

Gennem departementet eller gennem de un-
der dette direkte hørende organer og institutio-
ner m.v. i Grønland administreres endvidere
retsvæsenet, sundhedsvæsenet, skolevæsenet og
uddannelsesvirksomheden, bolig- og erhvervs-
støtten samt forskellige mindre områder, f.eks.
bogtrykkeriet i Godthåb, isrekognosceringen og
Narssarssuaq flyveplads.

Departementet omfatter 4 sagsbehandlende
kontorer, økonomisk-statistisk konsulent samt
et regnskabskontor. Til departementet er endvi-
dere knyttet en bygningsinspektør.

Under departementets forvaltningsområde
hører forskellige institutioner beliggende i Kø-
benhavn eller det øvrige Danmark, blandt hvil-
ke skal nævnes Grønlænderhjemmet og nogle
kostskoler.

Centralledelsen i Grønland af de under de-
partementet hørende forvaltningsområder er
henlagt til landshøvdingen.

Landshøvdingeembedet omfatter 3 kontorer,

hvoraf det ene varetager den daglige admini-
stration i forbindelse med bolig- og erhvervs-
støtteudvalgenes virksomhed. Til landshøvdin-
geembedet er knyttet en regnskabsinspektør, der
bl.a. varetager kasseinspektionen og det regn-
skabsmæssige tilsyn med den under departemen-
tet hørende lokale forvaltning i Grønland.

I den lokale administration bistås landshøv-
dingen af 19 kæmnerinstitutioner, der foruden
at varetage en række forvaltningsmæssige op-
gaver inden for den statslige administration va-
retager en væsentlig del af den kommunale ad-
ministration.

Retsvæsenet omfatter dommeren ved Grøn-
lands Landsret og 19 kredsdommere. Sundheds-
væsenet administreres gennem landslægen og lo-
kalt gennem distriktslægerne og skolevæsenet
gennem skoledirektionen i Godthåb og lokalt
af skoleinspektørerne.

GRØN LANDSRÅDET har til opgave at føl-
ge udviklingen i Grønland og at afgive indstil-
linger til ministeren for Grønland med hensyn
til spørgsmål vedrørende den centrale planlæg-
ning og koordinering af det offentliges virksom-
hed i Grønland. Til Grønlandsrådet er knyttet
et sekretariat, der sorterer under departementet
og ledes af en sekretariatschef.

FAGMINISTERIERNE administrerer skibs-
registrering og skibstilsyn (Handelsministeriet),
fiskerikontrollen og fiskeriundersøgelser (Fiske-
riministeriet), fyrvæsenet og den meteorologiske
tjeneste (Forsvarsministeriet), politiet cg fæng-
selsvæsenet (Justitsministeriet), Kirken (Kirke-
ministeriet), radiofoni, film- og biblioteksvirk-
somhed (Kulturministeriet), jfr. dog ovenfor,
samt ulykkesforsikringen (Socialministeriet).

DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE
HANDEL er et direktorat under Ministeriet for
Grønland og har som hovedopgaver at sikre
Grønlands forsyning med forbrugsvarer og er-
hvervsredskaber, at indkøbe råvarer i Grønland
og forarbejde og eksportere produkter af disse,
at transportere gods og passagerer til, fra og i
Grønland samt at fremme udviklingen af øko-
nomisk bæredygtige, private grønlandske er-
hvervsvirksomheder. Herudover varetager Den
kongelige grønlandske Handel forskellige andre
opgaver, f.eks. at drive postvæsen, forsøgsvirk-
somhed inden for fiskeri m.m.. lufthavns- og
gæstehjemsvirksomhed.

Virksomheden ledes af en direktør, der har
ansvaret for den til Den kongelige grønlandske
Handel henlagte forvaltning og bistås af et sty-
relsesråd, der har til opgave at medvirke ved
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tilrettelæggelsen af Den kongelige grønlandske
Handels forhold.

I København er Den kongelige grønlandske
Handel opdelt i 7 afdelinger: indkøbs- og for-
syningsafdelingen, produktionsafdelingen, eks-
portafdelingen, trafikafdelingen, administrati-
onsafdelingen, personaleafdelingen og økonomi-
afdelingen.

I Grønland forestås virksomheden centralt af
handelsinspektøren i Godthåb, lokalt i 17 grøn-
landske byer af handelschefer, i Ivigtut og Dun-
das af de 2 speditører, i Sdr. Strømfjord af ad-
ministratoren af lufthavnsbygningen, og på min-
dre pladser af de under handelschefen sorteren-
de udstedsbestyrere.

GRØNLANDS TEKNISKE ORGANISA-
TION, der er et direktorat under Ministeriet
for Grønland, forestår anlægsvirksomheden i
Grønland og vedligeholdelsen af anlæg, bygnin-
ger m.m. og yder teknisk bistand til andre stats-
institutioner, kommuner, private firmaer og en-
keltpersoner samt udøver det offentlige tilsyn i
Grønland inden for tekniske områder. Herud-
over varetager Grønlands tekniske Organisation
driften af el-værker, varmeværker, renovations-
væsen, vejvæsen, brandvæsen m.m. og driver
skibsværfter, mekaniske værksteder og installa-
tionsvirksomhed, telestationerne og telefonvæse-
net samt varetager den tekniske drift af radio-
foni, radiofyr m.m.

Virksomheden ledes af en direktør, der bi-
stås af et tilsynsråd med den opgave at følge
Grønlands tekniske Organisations arbejde og
rådgive vedrørende den tekniske planlægning og
gennemførelse af anlægsvirksomheden samt
vedrørende driften af de offentlige værker og
øvrige tekniske virksomheder.

I København er Grønlands tekniske Organi-
sation opdelt i 5 afdelinger: administrationsafde-
lingen, planlægnings- og projekteringsafdelin-
gen, anlægs- og driftsafdelingen, teleafdelingen
og økonomiafdelingen samt et organisations-
kontor.

I Grønland er virksomheden opdelt på 5 di-
strikter ledet af en distriktsingeniør. I de enkelte
grønlandske byer ledes virksomheden af de lo-
kale ledere af de enkelte virksomhedsgrene:
byggeleder, elværksbestyrer, telegrafbestyrer etc.
Til løsning af administrative opgaver er der i
hver by etableret et fælleskontor for hele virk-
somheden eksklusiv teletjenesten.

GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØ-
GELSER, der er et direktorat under Ministeriet
for Grønland, varetager statens videnskabelige

og praktiske undersøgelser af de geologiske for-
hold i Grønland. Virksomheden ledes af en di-
rektør.

2.2. Udviklingen i regnskabsvæsenet
Indtil administrationens nyordning i årene ef-

ter 1950 udgjorde det grønlandske budget- og
regnskabsvæsen en enhed, idet udarbejdelsen af
budgetterne og de regnskabsmæssige funktioner
- også vedrørende handelsvirksomheden og
skibsfarten - var samlet i Grønlands Styrelses
bogholderikontor, hvortil institutionerne i Grøn-
land hjemsendte deres regnskabsmateriale, og
hvor bogføringen på finanslovkontiene af de
grønlandske indtægter og udgifter fandt sted.
Budget- og regnskabsåret var som for den øvri-
ge statsadministration finansåret, men det grøn-
landske regnskabsvæsen lå et år bagud for det
danske finansår, idet der var bemyndigelse til at
optage indtægter og udgifter i Grønland i stats-
regnskabet med de for året bevilgede beløb og
foretage fornøden regulering det følgende år,
når de fra Grønland hjemkomne regnskaber var
bearbejdet.

Omlægningerne af administrationen og den
store udvikling i virksomhedens omfang på alle
områder har også medført væsentlige ændringer
inden for budget- og regnskabsvæsenet.

Med det formål at foretage en gennemgang
af Grønlandsdepartementets budget- og regn-
skabsvæsen og fremsætte forslag til en fremtidig
ordning heraf nedsatte departementet den 20.
maj 1950 et udvalg med repræsentanter for Fi-
nansdepartementet, Revisionsdepartementet og
Grønlandsdepartementet. Udvalget afgav be-
tænkning den 7. juli 1951, og de heri indeholdte
forslag dannede rammen om den regnskabs-
ordning, der fra den 1. april 1952 etableredes
inden for departementets område, og som i
grundtræk fortsat er gældende, jfr. nærmere
afsnittet om departementets nuværende regn-
skabssystem.

I Grønland henlagdes regnskabsføringen ved-
rørende de under departementet hørende insti-
tutioner i Grønland til kæmnerkontorerne, og
der etableredes ved disse selvstændigt bogholde-
ri med bogføring af indtægter og udgifter di-
rekte på finanslovkontiene og periodevis regn-
skabsaflæggelse til departementet, d.v.s. en ord-
ning svarende til den på andre kontohaveres
regnskabsområder almindeligt gældende regn-
skabsordning.

I forbindelse med gennemførelsen af kom-
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munalordningen i Grønland blev landsrådets og
kommunernes kasse- og regnskabsvæsen henlagt
til henholdsvis landshøvdingen og kæmnerne,
der således også på det regnskabsmæssige om-
råde kom til at varetage både statslige og kom-
munale opgaver.

Ved adskillelsen fra den 1. april 1952 af han-
delsvirksomheden m.v. fra departementet som
en selvstændig regnskabsaflæggende institution
overgik udarbejdelsen af budgetterne for de un-
der Den kongelige grønlandske Handel hørende
områder til denne. Der tilrettelagdes et forret-
ningsmæssigt bogholderi, og i lighed med ord-
ningen inden for departementets område etable-
redes der i Grønland ved handelsstederne selv-
stændige bogholderier med bogføring af indtæg-
ter og udgifter på finanslovkontiene og regn-
skabsaflæggelse periodevis til Den kongelige
grønlandske Handel i København. For at imø-
degå de regnskabs- og revisionsmæssige ulem-
per, denne ordning efterhånden viste sig for-
bundet med, centraliserede Den kongelige grøn-
landske Handel imidlertid fra den 1. januar
1959 regnskabsføringen vedrørende virksomhe-
den i Grønland således, at handelsstederne her-
efter hjemsendte regnskabsmaterialet til bogfø-
ring i København direkte i hovedbogholderiet.
Der fandt samtidig en omlægning sted af dette
fra maskinbogføring til bogføring ved hjælp af
hulkort, og fra den 1. januar 1964 overgik Den
kongelige grønlandske Handel til elektronisk
databehandling af regnskaberne hos I/S Data-
centralen.

En væsentlig del af den udbygning af det
grønlandske samfund, der fandt sted efter ny-
ordningen i 1950, var af teknisk karakter, og
arbejdsopgaverne for Grønlands tekniske Orga-
nisation fik efterhånden et meget betydeligt om-
fang.

Indtil 1961-62 varetoges regnskabsføringen
vedrørende bygge- og anlægsvirksomheden og
de øvrige opgaver under Grønlands tekni-
ske Organisation af kæmnerne og departemen-
tet.

Fra midten af 1950'erne arbejdede forskel-
lige udvalg med forslag til en reorganisering af
Grønlands tekniske Organisation herunder af
virksomhedens regnskabsføring bl.a. med hen-
blik på en hurtigere og mere nøjagtig regnings-
udskrivning og på en forbedring af muligheder-
ne for at foretage en effektiv analyse og kontrol
med virksomhedens økonomi.

Fra den 1. januar 1961 omlagdes regnskabs-
føringen vedrørende bygge- og værkstedstjene-

sten og anlægsvirksomheden, således at Grøn-
lands tekniske Organisation overtog regnskabet
med det enkelte arbejde, herunder anlægsarbej-
derne, udskrivningen af regninger samt udar-
bejdelsen af forskellige interne regnskaber og
analyser. Allerede før dette tidspunkt havde
man imidlertid planer til overvejelse om langt
videregående ændringer af regnskabsføringen i
forbindelse med Grønlands tekniske Organisa-
tions virksomhed. Overvejelserne resulterede i,
at der med virkning fra den 1. januar 1962 gen-
nemførtes den ordning, at regnskabsføringen
for Grønlands tekniske Organisation på væsent-
lige områder adskiltes fra departementet, idet
der etableredes en summarisk bogføring af ind-
tægter og udgifter m.v. ved Grønlands tekniske
Organisations kontorer i Grønland, medens bog-
føringen af indtægterne og udgifterne på finans-
lovkontiene blev henlagt til Grønlands tekniske
Organisation i København med regnskabsaflæg-
gelse til departementet.

Hos dette - og kæmnerne - forblev herefter
kun kassevirksomheden for Grønlands tekniske
Organisation, incasso af fordringer samt lønbe-
regninger og lønningsregnskab. Ændringen om-
fattede ikke teletjenesten, skibsværftet i Hol-
steinsborg og kulbruddet i Qutdligssat, der i
forvejen var selvstændigt regnskabsførende i
Grønland med regnskabsaflæggelse til departe-
mentet i København.

Den i 1962 etablerede fordeling af regnskabs-
opgaverne mellem departementet og Grønlands
tekniske Organisation undergik de følgende år
forskellige ændringer, der alle betød overførsel
af yderligere regnskabsområder til Grønlands
tekniske Organisation, der bl.a. overtog hele
regnskabsføringen vedrørende teletjenesten, kul-
bruddet og skibsværftet samt lønberegning og
lønningsregnskab vedrørende personalet i Kø-
benhavn samt fra 1971 afregningen af indkøb
m.v. foretaget i Grønland af de udsendte entre-
prenørfirmaer fra departementet.

Som nævnt ovenfor blev Grønlands tekniske
Organisation fra den 1. april 1965 omdannet til
et direktorat under Ministeriet for Grønland, og
fra denne dato blev også udarbejdelsen af bud-
getterne vedrørende Grønlands tekniske Organi-
sations virksomhed formelt udskilt fra departe-
mentet.

Den opsplitning af budget- og regnskabsvæ-
senet inden for Grønlandsadministrationen, der
var begyndt med udskillelsen af Den kongelige
grønlandske Handel i 1952 er resulteret i, at
der lokalt i Grønland herefter findes tre selv-
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stændigt regnskabsførende statslige institutioner:
kæmnerne, handelscheferne og Grønlands tek-
niske Organisations fælleskontorer m.v. og i
København to kontohavere: departementet og
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Den kongelige grønlandske Handel, samt Grøn-
lands tekniske Organisation og Grønlands geo-
logiske Undersøgelser, der begge aflægger regn-
skab til departementet.



KAPITEL 3

Grønlandsadministrationens nuværende budgetvæsen

3.1. Grønlandsadministrationens bevillinger

3.1.1. Bevillingerne
Grønlandsadministrationens bevillinger opfø-

res dels på finanslovens § 2.08, der omfatter
drifts-, anlægs- og kapitalbevillinger til Den
kongelige grønlandske Handel, dels på finans-
lovens § 9. Ministeriet for Grønland, der omfat-
ter drifts-, anlægs- og udlånsbevillinger vedrø-
rende departementet og de under dette hørende
administrationsområder, vedrørende Grønlands
tekniske Organisation og vedrørende Grønlands
geologiske Undersøgelser. På § 9 opføres endvi-
dere anlægsbevillinger til formål inden for fag-
ministeriernes områder. Driftsbevillingerne ved-
rørende disse områder opføres derimod på de
respektive fagministeriers afsnit af finansloven.

Endelig opføres på § 3 renteindtægter vedrø-
rende bolig- og erhvervsstøttelån og på § 30 be-
villingerne vedrørende Den grønlandske Kon-
junkturudligningsfond.

Ministeriet for Grønland med derunder hø-

rende direktorater, institutioner m.v. anvender
kalenderåret som budget- og regnskabsperiode.
Fagministerierne anvender derimod også for
så vidt angår bevillinger i forbindelse med
deres virksomhed i Grønland den sædvanlige
finansårsvise budget- og regnskabsaflæggel-
se.

De budgetter, som hører under ministeren for
Grønlands område, omfattede i 1970 netto-
drifts-, samt anlægs- og udlånsbevillinger på ca.
643 mill. kr. Fagministeriernes bevillinger til
grønlandske formål androg i finansåret 1970-
71 tilsammen ca. 15 mill. kr. De samlede bevil-
linger til Grønland androg således 658 mill. kr.

I perspektivplanen forudsættes nettoudgif-
terne i faste priser og eksklusiv fagministerier-
nes udgifter at stige til ca. 673 mill. kr. i 1975
og til ca. 693 mill. kr. i 1985. Nettobevillin-
gerne i 1970-71, i alt ca. 658 mill, kr., fordelte
sig på henholdsvis Handelens, departementets,
teknisk organisations samt fagministeriernes
områder som vist i nedenstående oversigt.

Budgetlægningen i Grønlandsadministratio-
nen omfatter tre hovedopgaver: udarbejdelse af
interne budgetter, udarbejdelse af forslag til de
årlige bevillingslove og udarbejdelse af de
3-årige budgetoverslag.

Med hensyn til udarbejdelsen af forslag til
finans- og tillægsbevillingslov og de 3-årige bud-

getoverslag gælder på alle væsentlige punkter
samme regelsæt for Ministeriet for Grønland
som for andre ministerier, således at Grønlands-
administrationen med hensyn til bevillingsfor-
slagenes form og indhold, tidsfrister for forsla-
genes indgivelse etc. følger det almindeligt gæl-
dende mønster herfor. Folketingets behandling
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og vedtagelse af bevillingerne til Grønland sker
samtidig med det øvrige finanslovforslag.

Da bevillingerne til Ministeriet for Grønlands
område som nævnt gives for kalenderåret i ste-
det for finansåret, og Folketingets vedtagelse af
bevillingerne derfor først finder sted efter det
tidspunkt, nemlig 1. januar, hvor forbruget af
disse påbegyndes, søges der hvert år i december
måned tilslutning fra Finansudvalget til fra
nævnte dato at disponere over de i finanslovfor-
slaget optagne bevillinger.

3.1.2. Bevillingsrammer og dispositionsret

Departementet forestår den generelle tilrette-
læggelse, koordineringen og den samlede vur-
dering af budgetterne for hele Ministeriet for
Grønlands område. Departementet forestår end-
videre fordelingen af de budgetteringsrammer,
dels for det kommende finansår, dels for den
kommende 3-års periode, som efter indførelsen
af budgetoverslagene hvert år inden udarbejdel-
sen af ministeriernes bidrag til finanslovsforsla-
get tildeles hvert ministerområde af Økonomi-
og Budgetministeriet, idet de tildelte rammer
omfatter Ministeriet for Grønland under ét og
derfor må fordeles på Den kongelige grønland-
ske Handel, Grønlands tekniske Organisation,
Grønlands geologiske Undersøgelser og departe-
mentets område.

Rammen for driftsudgifterne fordeles af de-
partementets økonomisk-statistiske kontor i
samarbejde med departementets fagkontorer og
direktoraterne. Ved fordelingen, der sker på
grundlag af de seneste regnskabstal og de i de
foregående år udarbejdede 3-årige budgetover-
slag, tilbageholdes et beløb på 5-10 mill, kr.,
svarende til 2-3 pct. af de samlede nettodrifts-
udgifter, som reserve.

Anlægs- og kapitaludgiftsrammerne fordeles
på grundlag af de i departementet hvert år ud-
arbejdede 5-årige investeringsplaner. Disse om-
fatter al bygge- og anlægsvirksomhed i Grøn-
land, som helt eller delvis finansieres af statens
midler, det vil sige foruden departementets, Den
kongelige grønlandske Handels og Grønlands
tekniske Organisations bygge- og anlægsvirk-
somhed også det byggeri, som gennemføres for
andre statsinstitutioner, blandt andet politiet,
kirken, radiofonien og biblioteksvæsenet. End-
videre omfatter planen boligbyggeri, beløbsram-
mer for anskaffelse af fiskefartøjer og erhvervs-
anlæg og tilskud til idrætsanlæg og forsamlings-
huse, samt større bygge- og anlægsarbejder der
finansieres af landskassen og kommunerne, for

de sociale institutioners vedkommende med til-
skud fra staten.

Siden 1970 er der foruden budgetteringsram-
mer fastsat personalelofter. Der foretages imid-
lertid ikke på forhånd en fordeling af de Mini-
steriet for Grønland tildelte personalerammer
på de respektive direktorater og institutions-
områder.

Udarbejdelsen af bidrag til bevillingsforslag,
dispositionen over og kontrollen med givne be-
villinger ligger hos Den kongelige grønlandske
Handel, Grønlands tekniske Organisation og
Grønlands geologiske Undersøgelser for så vidt
angår bevillinger, som omfatter deres virksom-
hed.

Inden for departementets administrationsom-
råde er budgetlægningen og bevillingskontrol-
len i vidt omfang decentraliseret og henlagt til
administrationen i Grønland. Budgetteringsop-
gaverne og bevillingskontrollen er derfor splittet
ud på departementet i København og admini-
strationen i Grønland, centralt på landshøvdin-
gen og landslederne og lokalt på kæmnerne og
institutionslederne.

Den kongelige grønlandske Handel og Grøn-
lands tekniske Organisation har inden for deres
områder fundet det hensigtsmæssigt i langt vi-
dere omfang end i departementet at centralisere
budgetlægning og bevillingskontrol i Køben-
havn.

Som følge af den nævnte forskel med hensyn
til tilrettelæggelsen af budgetlægningen og bevil-
lingskontrollen mellem departementet og de to
direktorater redegøres der i det følgende for
budgetlægningen og bevillingskontrollen inden
for henholdsvis departementets, Den kongelige
grønlandske Handels, Grønlands tekniske Orga-
nisations og Grønlands geologiske Undersøgel-
sers områder hver for sig. I et særligt afsnit er
redegjort for budgetlægning m.v. vedrørende
anlægs- og kapitalbevillinger.

3.2. Driftsbevillinger, departementets område
(finanslovens § 9, hovedafsnit 1, 2, 3, 5 og 7
(undtagen 7.02. Systematisk geologisk Under-

søgelse)

3.2.1. Budgetlægningen
Departementets bevillingsområde omfatter

for driftsbevillingernes vedkommende i alt 29
hovedkonti, hvoraf 4 udelukkende omfatter
driftstilskud og 1 diverse indtægter. En oversigt
over hovedkontiene er anført i bilag 2.

Inden for departementets administrationsom-
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råde er budgetlægningen, som nævnt ovenfor,
stærkt decentraliseret, idet man følger det prin-
cip, at den konkrete udarbejdelse af budgetbi-
dragene er henlagt til den instans, der siden har
dispositionsadgangen over en bevilling eller dele
deraf. I konsekvens heraf er budgetarbejdet
splittet op på departementet i København og
administrationen i Grønland, der udarbejder be-
tydelige afsnit af forslagene til finans- og til-
lægsbevillingslov og de interne budgetter. Bud-
getarbejdet er i hovedtræk tilrettelagt således:

Departementet i København fastlægger ram-
merne for budgetlægningen, udarbejder skema-
materiale, vejledninger etc. for budgetlægningen
og reviderer og samarbejder de i Grønland, jfr.
nedenfor, udarbejdede budgetbidrag.

Departementet udarbejder endvidere budget-
tet for de 14 hovedkonti, jfr. bilag 3, hvorover
der udelukkende disponeres i København.
Driftsudgifterne på disse områder udgør ca. 20
pct. af de samlede driftsudgifter.

I departementet budgetlægges endvidere ud-
gifterne på standardkonti på områder, som
f.eks. vederlag én gang for alle, honorarer, pen-
sioner til grønlandske tjenestemænd, hvorover
der udelukkende disponeres i København. End-
videre udarbejdes i departementet det beløbs-
mæssige budget for så vidt angår personale med
gagekonti (alt hernedefra udsendt personale
samt visse kategorier hjemmehørende perso-
nale), medens personalebudgettet udarbejdes i
Grønland.

Over de i bilag 4 anførte 15 hovedkonti ved-
rørende driftsbevillinger og tilskud disponeres
der enten udelukkende eller for de fleste kontis
vedkommende såvel i Grønland som i Køben-
havn. Driftsudgifterne på disse områder udgør
ca. 80 pct. af de samlede driftsudgifter.

Budgetlægningen vedrørende disse udgifter
sker dels i departementet og dels - og i det væ-
sentlige - i Grønland.

I Grønland varetages budgetlægningen dels
af de centrale instanser i Godthåb og dels af
kæmnerne og institutionslederne.

Kæmneren, og institutionslederne bistået af
denne, udarbejder delbidrag til finans- og til-
lægsbevillingslov for deres distrikt for de konti,
hvorover der disponeres lokalt.

De centrale instanser i Godthåb reviderer og
koordinerer den lokale administrations bidrag
og udarbejder bidragene til finans- og tillægs-
bevillingslov med tilhørende personaleoversigter
og anmærkninger.

For skolevæsenets vedkommende varetager

skoledirektøren og for sundhedsvæsenets ved-
kommende hospitalsinspektøren budgetudarbej-
delsen på landshøvdingens vegne. Landshøv-
dingeembedet (regnskabsinspektøren) udarbej-
der budgettet for landshøvdingeembedet, kæm-
nervæsenet, statens tjenesteboliger og udlej-
ningsejendomme samt enkelte andre beløbsmæs-
sigt mindre hovedkonti og vedrørende sociale
udgifter (refusion), for hvilke bidrag fremsendes
til landshøvdingen fra landsrådet (arbejds- og
socialdirektøren), medens budgetlægningen ved-
rørende domstolene varetages af landsdom-
meren.

Endelig udarbejdes budgettet vedrørende bo-
lig- og erhvervsstøtteordningerne centralt i
Godthåb af bolig- og erhvervsstøtteudvalgene
uden lokal medvirken.

3.2.2. Bevillingskontrollen
Bevillingskontrollen følger samme mønster

som budgetlægningen og er decentral og fordelt
mellem departementet og administrationen i
Grønland.

Kontrollen med bevillinger, hvorover der
udelukkende disponeres i København, føres af
de respektive fagkontorer på grundlag af konto-
udskrifter udfærdiget af regnskabskontoret, pe-
riodevise oversigter over personaleforbruget og
løbende noteringer i fagkontorerne over afgivne
rekvisitioner, f.eks. i forbindelse med indkøb af
varer og af andre dispositioner, der først efter
længere tids forløb giver sig regnskabsmæssige
udslag.

Økonomisk-statistisk kontor drager omsorg
for regulering af bevillingerne ved overførsler
inden for rammebevillingsområdet, ved overfør-
sel fra den tidligere omtalte reserve og even-
tuelt ved, at der søges særbevilling.

Landshøvdingen og landslederne (skoledirek-
tøren, landsdommeren etc.) fordeler i begyndel-
sen af hvert år de på finanslovforslaget og æn-
dringsforslag til finansloven opførte bevillinger,
hvorover der disponeres lokalt, på de respektive
administrationsområder i hvert distrikt.

Det påhviler herefter principielt den lokale
administration i Grønland (kæmner, skolein-
spektør, distriktslæge etc.) at kontrollere forbru-
get inden for de dem tildelte budgetter og ind-
berette eventuelle afvigelser til de respektive
landsledere i Godthåb.

Kontrollen føres dels på grundlag af det hos
kæmneren førte regnskab for de respektive in-
stitutionsområder, dels på grundlag af konto-
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udtog over rekvirerede varer m.m., der betales
af og regnskabsføres i departementet.

Endvidere underrettes administrationen i
Grønland gennem udsendelse af kontoudtog om
et eventuelt forbrug af bevillingerne i Køben-
havn, hvorved bemærkes, at der for de bevil-
lingers vedkommende, hvorover der, jfr. oven-
for, kan disponeres såvel i København som i
Grønland, ikke ved budgetternes udarbejdelse
foretages en konkret opdeling af disse på for-
ventet forbrug i København, respektive i Grøn-
land.

Bevillingskontrollen for sådanne bevillinger
ligger derfor principielt også hos administra-
tionen i Grønland.

De centrale instanser i Godthåb underretter
i det omfang, det skønnes fornødent departe-
mentet om overskridelser af bevillingerne. Den
ved rammebevillingsordningen hjemlede ad-
gang, hvorefter et mindre forbrug på en stan-
dardkonto under visse betingelser kan overføres
til andre standardkonti, udnyttes lokalt i Grøn-
land kun af kæmneren, idet de øvrige institu-
tionsledere ikke er bemyndiget hertil, og lands-
lederne, bortset fra landshøvdingen, foretager
kun efter indhentet tilslutning fra departementet
ændring i standardkontienes udgiftsfordeling.

3.3. Driftsbevillinger, Grønlands tekniske Orga-
nisation (finanslovens § 9.06.)

3.3.1. Budgetlægningen

Grønlands tekniske Organisation har centrali-
seret budgetlægningen i København og gennem-
ført styring af bevillingerne herfra. Driftsbevil-
lingerne omfatter 20 hovedkonti, jfr. bilag 5.

Udarbejdelsen af bidrag til forslag til finans-
og tillægsbevillingslov sker i de respektive fag-
afdelinger i samarbejde med Grønlands tekni-
ske Organisations økonomiafdeling, der koordi-
nerer og samarbejder fagafdelingernes bidrag til
et samlet budget.

Hele Grønlands tekniske Organisations virk-
somhed er stærkt afhængig af anlægsomsætnin-
gen. Et meget væsentligt grundlag for udarbej-
delsen af forslaget til finansloven er derfor de i
afsnit 3.1.2. omtalte 5-årige investeringsplaner
med tilhørende entreprisefordeling, der viser
fordelingen af bygge- og anlægsarbejderne mel-
lem Grønlands tekniske Organisation selv, ud-
sendte entreprenørfirmaer og lokale håndværks-
virksomheder.

På grundlag af den forventede anlægsomsæt-

ning og entreprisefordeling for pågældende og
følgende finansår budgetterer man omfanget af
tilsynsvirksomheden med anlægsarbejderne,
planlægnings- og projekteringsvirksomheden og
omsætningen for bygge-, værksteds- og indkvar-
teringstjenesten samt installationsvirksomheden,
idet omfanget af virksomheden på disse drifts-
områder er stærkt afhængig af entreprisefor-
delingen.

Prognoserne udarbejdes af de respektive fag-
afdelinger, der ligeledes udarbejder prognoser
for omfanget af vand-, varme- og el-leverancer
samt for reparationer, vedligeholdelse, sneryd-
ning etc. og for omfanget af virksomheden ved
skibsværfter, teletjenesten og Grønlands tekni-
ske Organisations andre aktiviteter.

Fagafdelingerne har endvidere fra tjeneste-
stederne i Grønland modtaget underretning om
behovet for mere ekstraordinære anskaffelser,
reparationer etc.

Ud fra prognoserne og de i øvrigt tilveje-
bragte oplysninger, herunder de i personaleaf-
delingen udarbejdede personaleoversigter, ud-
arbejder de enkelte fagafdelinger budgetforslag
for deres område.

I økonomiafdelingen samles hele materialet,
og efter at der er modtaget underretning om den
samlede udgiftsramme, som kan tildeles Grøn-
lands tekniske Organisation for pågældende fi-
nansår, tilpasser økonomiafdelingen i samarbej-
de med fagafdelingerne forslagene til rammen
og fordeler denne på virksomhedens forskellige
grene. Økonomiafdelingen udarbejder herefter
med fagafdelingernes bistand specificerede by-
vise budgetter for de forskellige tjenestegrene
m.m. og herudfra udarbejdes endelig bidraget
til finanslovsforslaget.

Sammen med budgetønskerne til brug for fi-
nanslovforslaget udarbejder fagafdelingerne bi-
drag til de 3-årige budgetoverslag. Disse bidrag
samles og samstemmes med de tildelte budget-
rammer i økonomiafdelingen.

Såvel bidraget til finanslovforslaget som de
3-årige budgetoverslag afgives til departementet,
hvor forslagene indføjes i de samlede forslag
for hele Ministeriet for Grønland.

3.3.2. Bevillingskontrollen
I begyndelsen af hvert regnskabsår udarbej-

der økonomiafdelingen funktionsopdelte bud-
getter for samtlige konti. For virksomheden i
Grønland udarbejdes byvise delbudgetter for
hver gren af virksomheden. For de bevillings-
områders vedkommende, hvorover der dispone-
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res såvel i Grønland som i København, opdeles
bevillingen tilsvarende.

Bevillingskontrollen vil være forskelligt til-
rettelagt, efter hvilket virksomhedsområde og
hvilken udgiftsart bevillingen omfatter. Grund-
læggende fællestræk for bevillingskontrollen på
alle områder er, at bevillingskontrollen skal fø-
res månedsvis, at ansvaret er delegeret til den
ansvarlige leder af en funktion, og at afvigelser
skal rapporteres til ledelsen gennem økonomi-
afdelingen.

Pr. 30. september og 31. december skal der
tilstilles økonomiafdelingen en vurdering konto
for konto, og på grundlag heraf udarbejdes der
her et skønnet regnskab for Grønlands tekniske
Organisation.

3.4. Driftsbevillinger, Grønlands geologiske
Undersøgelsers område (finanslovens § 9.7.02.)

3.4.1. Budgetlægningen
Grønlands geologiske Undersøgelsers bevil-

lingsområde omfatter hovedkonto § 9.7.02. »Sy-
stematisk geologisk Undersøgelse«. Nettodrifts-
bevillingen androg i finansåret 1970—71 cirka
6,4 mill. kr.

Grønlands geologiske Undersøgelsers bidrag
til finans- og tillægsbevillingslovene samt bidrag
til de 3-årige budgetoverslag udarbejdes af di-
rektoratet i København og afgives til departe-
mentet, hvor forslagene indføjes i de samlede
forslag for hele Ministeriet for Grønland.

3.4.2. Bevillingskontrollen
Bevillingskontrollen føres i direktoratet på

grundlag af det der førte bogholderi samt note-
ringer om foretagne indkøb samt andre dispo-
sitioner, der ikke umiddelbart giver sig regn-
skabsmæssigt udslag.

3.5. Driftsbevillinger, Den kongelige grønland-
ske Handel (finanslovens § 2.08.)

3.5.1. Budgetlægningen
Driftsbevillingerne omfatter 11 hovedkonti,

jfr. bilag 6.
Budgetlægningen er centraliseret i Køben-

havn og henlagt til fagafdelingerne og Hande-
lens økonomiafdeling, der koordinerer budget-
arbejdet og udarbejder forslagene til bevillings-
lovene og interne budgetter til brug for blandt
andet bevillingskontrollen.

Fagafdelingerne udarbejder prognoser over
den forventede beløbs- eller mængdemæssige

omsætning inden for Handelens respektive
driftsområder i det kommende finansår. Der
udarbejdes endvidere af fagafdelingerne og han-
delscheferne i Grønland personalebudget for
hver deres område.

Fagafdelingerne i København udarbejder for
hvert enkelt ansvarsområde, det vil sige opdelt
i overensstemmelse med organisationsplanen, et
indtægts- og udgiftsbudget eksklusive lønninger,
bygningsvedligeholdelse, afskrivning og forrent-
ning.

Personalebudget pr. ansvarsområde udarbej-
des af personaleafdelingen, vedligeholdelsesbud-
gettet af bygningskontoret og budgettet for af-
skrivning og forrentning af økonomiafdelingen.

På grundlag af de udarbejdede delbudgetter
pr. ansvarsområde udarbejder økonomiafdelin-
gen bevillingsforslaget, fordeler fællesomkost-
ningerne og udregner regnskabsresultatet for
hovedvirksomhederne.

Såfremt resultatberegningen på grundlag af
fagafdelingernes meddelte indtægts- og udgifts-
tal viser, at den tildelte bevillingsramme ikke
kan overholdes, foretages regulering af budget-
terne af økonomiafdelingen efter samråd med
fagafdelingerne.

Herefter udarbejder økonomiafdelingen Han-
delens bidrag til finanslovforslaget.

Samtidig med udarbejdelsen af delbudget-
terne i fagafdelingerne udarbejder disse over-
sigter over forventede ændringer i aktiviteten
inden for deres områder i de følgende finansår.

På grundlag af finanslovforslaget og de med-
delte oplysninger for de følgende finansår ud-
arbejder økonomiafdelingen det 3-årige budget-
overslag.

Handelens bidrag til tillægsbevillingsforslaget
udarbejdes af økonomiafdelingen på grundlag
af oplysninger fra fagafdelingerne samt regn-
skaberne for virksomheden i København for
hele kalenderåret og for virksomheden i Grøn-
land for 9 måneder af året.

Bidraget til finanslovforslaget og det 3-årige
budgetoverslag samt til sin tid bidraget til til-
lægsbevillingsforslaget afgives til departementet,
der indføjer forslagene i de samlede forslag for
hele Ministeriet for Grønland.

3.5.2. Bevillingskontrollen
Kontrollen med bevillingernes overholdelse

påhviler dels lederne af fagafdelingerne i Kø-
benhavn dels handelscheferne i Grønland.

Arbejdet baseres især på beregninger foreta-
get i økonomiafdelingen og andre afdelinger i
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København samt i Grønland af vigtige omkost-
ningers størrelse i forhold til den stedfundne
aktivitet. Det kan således nævnes, at man inden
for forsyningstjenesten fører kontrol med om-
sætningen pr. lønkrone, svindprocenter m.v., og
at produktionsafdelingen har opbygget et særligt
kontrolsystem for udbytte, anvendelse af ar-
bejdstimer pr. produceret enhed, emballagefor-
brug etc., medens transportafdelingen fører kon-
trol med udgifterne til vedligeholdelse af di-
striktsfartøjer, motorbåde, kørselsmateriel etc.
Det af handelsstederne i Grønland udarbejdede
kontrolmateriale sendes successivt til fagafdelin-
gerne i København til brug for kontrollen med
den samlede virksomheds forløb.

Det kan endvidere nævnes, at personaleafde-
lingen i København løbende fører kontrol med,
at der er overensstemmelse mellem det budget-
terede og faktisk ansatte personale i København
og mellem det påregnede antal og faktiske antal
udsendte, medens handelscheferne fører kontrol
med udviklingen i antallet af lokalt ansatte og
forbruget af overtimer samt kontrol med udgif-
terne ved bygningsvedligeholdelse på grundlag
af de fra København udstedte resolutioner.

Til støtte for bevillingskontrollen udsender
økonomiafdelingen periodevis regnskabsoversig-
ter til fagafdelingerne i København og handels-
cheferne i Grønland indeholdende oversigt over
det bogførte forbrug og bevillingerne.

3.6. Anlægs- og udlånsbevillinger (§ 2.08. ho-
vedafsnit 12, § 9, hovedafsnit 8 og § 30.I.C.)

3.6.1. Budgetlægningen
På grundlag af den af Økonomi- og Budget-

ministeriet givne bevillingsramme for anlægs- og
kapitaludgifter foretages ved samarbejde mellem
Grønlandsrådets sekretariat, bygningsinspektø-
ren i departementet og dettes fagkontorer,
Grønlands tekniske Organisation og Den konge-
lige grønlandske Handel en tilpasning og even-
tuel reduktion af den af Grønlandsrådet god-
kendte investeringsplan.

Bygningsinspektøren udarbejder derefter bi-
drag til finanslovforslaget vedrørende anlægsud-
gifterne under § 9, der normalt udelukkende
søges i form af rammebevillinger, medens Den

kongelige grønlandske Handel udarbejder bi-
drag vedrørende anlægsudgifterne under § 2.08.,
der ligeledes søges som rammebevillinger.

Bidrag til finanslovforslag vedrørende anlægs-
tilskud og vedrørende udlån til boligbyggeri og
erhvervsformål udarbejdes af de respektive fag-
kontorer i samarbejde med bygningsinspektøren
og af Den kongelige grønlandske Handel for så
vidt angår udgifter og indtægter i forbindelse
med Handelens forvaltning af udlån til Grøn-
landsfly A/S, A/S Godthåb Fiskeindustri, pri-
vate bagermestre m.fl.

Forslagene til tillægsbevillingslov udarbejdes
for anlægsudgifterne under § 9 og § 2.08 af
henholdsvis departementets bygningsinspektør
og Den kongelige grønlandske Handel og for
udlån og tilskud af de respektive fagkontorer i
samarbejde med bygningsinspektøren og af Den
kongelige grønlandske Handel. Der følges sam-
me retningslinier som ved finanslovforslaget.

3.6.2. Bevillingskontrollen
Når anlægsprogrammet er vedtaget, og fi-

nansudvalget ultimo december har givet tilslut-
ning til at anvende de på finanslovforslaget op-
førte bevillinger, har Grønlands tekniske Orga-
nisation ansvaret for realiseringen af de enkelte
opgaver. Regnskab føres ligeledes af Grønlands
tekniske Organisation, der løbende orienterer
departementet og Den kongelige grønlandske
Handel om eventuelle ændringer i udgiftsover-
slagene for de enkelte arbejder. Ved ændringer
af en vis størrelsesorden kan Grønlands tekni-
ske Organisation ikke disponere uden forelæg-
gelse for og godkendelse af departementet. Så-
fremt Grønlands tekniske Organisation af øko-
nomiske eller tekniske grunde i årets løb øn-
sker opgavefordelingen ændret, skal dette lige-
ledes forelægges departementet.

Den kongelige grønlandske Handel dispone-
rer over anlægsbevillingerne til Handelens ma-
teriel, skibe, anlæg i København og lufthavns-
bygningen i Søndre Strømfjord og har ansvaret
for disse bevillingers overholdelse. Kontrollen
føres af de respektive fagafdelinger i Køben-
havn på grundlag af udstedte rekvisitioner og
kopier af fakturaer.
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KAPITEL 4

Grønlandsadministrationens nuværende regnskabsvæsen

Ministeriet for Grønlands regnskabsområde
omfatter to kontohavere: Ministeriet for Grøn-
land (departementet) og Den kongelige grøn-
landske Handel.

Departementets regnskab omfatter bevillin-
gerne på finanslovens § 9 og de på § 30 opførte
bevillinger vedrørende lån til boligbyggeri og
erhvervsformål i Grønland.

Den kongelige grønlandske Handels regnskab
omfatter bevillingerne på finanslovens § 2.08.
og de på § 30 opførte bevillinger vedrørende
lån i forbindelse med afhændelse af dele af Den
kongelige grønlandske Handels virksomhed,
vedrørende forskellige aktieposter og statslån i
forbindelse med etableringen af erhvervsvirk-
somheder i Grønland samt vedrørende Den
grønlandske Konjunkturudiigningsfond.

4.1. Departementets område

4.1.1. Regnskabsorganisationen
Løsningen af de regnskabsmæssige opgaver

inden for departementets område er fordelt mel-
lem et antal regnskabsførere i Danmark og
Grønland.

I København varetages regnskabsføringen af:
Ministeriets departement,

der aflægger regnskab til Økonomi- og Budget-
ministeriet, og

Grønlands tekniske Organisation,
Grønlands geologiske Undersøgelser,
Grønlænderhjemmet,
Redaktionen af Meddelelser om Grønland,

der aflægger regnskab til departementet.
Departementet aflægger sit regnskab måned-

ligt og tillige et samlet regnskab i juni måned
ved supplementsperiodens udløb.

Grønlænderhjemmet aflægger regnskab må-
nedligt, Grønlands geologiske Undersøgelser
indsender månedligt en summarisk oversigt over
udgifterne m.v. samt et specificeret årsregnskab,
medens Grønlands tekniske Organisation og Re-

daktionen af Meddelelser om Grønland aflæg-
ger et årligt regnskab til departementet for virk-
somheden.

I Grønland varetages regnskabsføringen af:
17 kæmnerinstitutioner,
Dronning Ingrids Hospital,
Egedesminde Sygehus,
Flyvepladsen i Narssarssuaq,
Kontrolløren i Færingehavn,

der aflægger regnskab til departementet, og
16 fælleskontorer under Grønlands tekni-

ske Organisation, samt
34 telestationer,

der aflægger regnskab til Grønlands tekniske
Organisation, samt

58 udsteder under Den kongelige grøn-
landske Handel,

for så vidt angår visse regnskabsmæssige opga-
ver vedrørende den under kæmnerne og Grøn-
lands tekniske Organisation hørende virksom-
hed på udstederne. De herved opståede regn-
skabsmæssige mellemværender afregnes ti!
kæmneren gennem pågældende handelschef.

Kæmnerne, med undtagelse af kæmneren i
Godthåb, samt Dronning Ingrids Hospital og
Egedesminde Sygehus afgiver regnskab kvartals-
vis, kontrolløren i Færingehavn ved udløbet af
virksomhedens sæson og Narssarssuaq flyve-
plads månedsvis. For kæmneren i Godthåbs
vedkommende er der fra den 1. januar 1968
etableret den ordning, at indtægter og udgifter
vedrørende den statslige virksomhed bogføres i
København. Regnskabsmaterialet herfor hjem-
sendes derfor løbende til departementet, og
kæmneren indsender derhos en samlet balance
kvartalsvis.

Grønlands tekniske Organisations regnskabs-
førere: fælleskontorerne og telestationerne ind-
sender regnskab månedsvis.

En skematisk oversigt over regnskabsorgani-
sationen indeholdes i bilag 7.
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4.1.2. Regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, om-
fang m.m. i departementet m.v.

4.1.2.1. Instrukser for regnskabsføringen
Regnskabsføringen finder sted efter de inden

for staten generelt gældende regler herfor. De-
taljerede forskrifter for regnskabsføringen inde-
holdes i departementets bogførings- og konte-
ringsvejledning for kæmnerkontorer og inspek-
torater m.v. For forskellige regnskabsområder
er endvidere udstedt særlige instrukser m.m. så-
som: Instruks for regnskabsføring m.v. vedrø-
rende bolig- og erhvervsstøttelån af 1. august
1956, Vejledning vedrørende regnskabsføring
for kontrolløren i Færingehavn af 1. januar
1959, Instruks for kassebogføring vedrørende
opkrævning af bøder, fogedforretninger samt
andre opkrævninger foretaget af politiet i
Grønland af 7. november 1962, Instruks for
bogføring og regnskabsmæssig forretnings-
gang for Det grønlandske Nævn for Ulykkes-
forsikring af 24. maj 1963 samt Regnskabsin-
struks for Narssarssuaq Flyveplads af 1. januar
1968.

Regler om regnskabsføringen på det kommu-
nale område indeholdes i lov nr. 441 af 22. de-
cember 1966 om Grønlands landsråd og kom-
munalbestyrelser m.v. som senest ændret ved
lov nr. 170 af 29. april 1970 samt i en i 1971
udfærdiget bogførings- og konteringsvejledning
for de grønlandske kommuner.

Regnskabsføringen er først og fremmest til-
rettelagt således, at der kan aflægges specifice-
ret regnskab i overensstemmelse med bevillings-
lovenes opdeling af de givne bevillinger på for-
skellige aktivitetsområder. For visse områders
vedkommende sker der ved regnskabsføringen
en yderligere opdeling af materialet på forskel-
lige institutioner, som det er fundet af betyd-
ning at tilvejebringe regnskabsmæssig oversigt
over, eksempelvis Grønlandsrådet, landshøvdin-
geembedet og skoledirektørembedet.

Regnskabsføringen er endvidere tilrettelagt
således, at der, blandt andet til brug for budget-
kontrollen, kan opstilles kommunevise regnska-
ber for så vidt angår administrationen, retsvæse-
net, sundhedsvæsenet, skolevæsenet etc. i Grøn-
land.

Ved regnskabsføringen anvendes statens stan-
dardkontoplan. Af hensyn til budgetlægningen
og budgetkontrollen er kontoplanen udvidet væ-
sentligt i forhold til standardkontoplanen gen-
nem en opdeling af dennes kontoramme i un-
derkonti.

4.1.2.2. Regnskabsføringen i København

Departementet
I departementet er opgaverne i forbindelse

med regnskabsføringen, udarbejdelsen af regn-
skabet, af specifikationer og analyser hertil, af
kontoplaner, vejledninger, instrukser m.v. sam-
let i regnskabskontoret. Foruden de nævnte
regnskabsmæssige opgaver varetager kontoret
forskellige andre opgaver.

Regnskabskontoret afregner således alle mel-
lemværender, der opstår mellem på den ene side
departementet og dettes institutioner i Danmark
og Grønland, Grønlands tekniske Organisation
og Grønlands geologiske Undersøgelser og på
den anden side andre kontohavere, kommuner-
ne i Grønland og Landskassen. Kontoret fore-
tager endvidere opkrævningen af alle tilgode-
havender i Danmark for departementet og det-
tes institutioner, Grønlands tekniske Organisa-
tion og Grønlands geologiske Undersøgelser
samt opkrævningen af alle udenlandske tilgode-
havender for hele Grønlandsadministrationen
med undtagelse af Den kongelige grønlandske
Handels udenlandske forretningsmæssige tilgo-
dehavender. Det skal endelig nævnes, at depar-
tementets kasse, der også fungerer som hoved-
kasse for Grønlands tekniske Organisation, or-
ganisatorisk er placeret under regnskabskonto-
ret.

Regnskabskontoret ledes af regnskabschefen,
der er normeret i 32. lønramme.

Regnskabskontorets opgaver er i det væsent-
ligste af rent registrerende regnskabsmæssig ka-
rakter, og det skal navnlig fremhæves, at konto-
rets arbejdsområde ikke omfatter udarbejdelsen
af ministeriets budget og bevillingskontrollen.
Også på det rent regnskabsmæssige område er
der forskellige begrænsninger i arbejdsområdet,
således hører f.eks. det regnskabsmæssige tilsyn
med regnskabsførerne i Grønland, herunder
kasseinspektionen, ikke under regnskabschefens
område, men påhviler regnskabsinspektøren ved
landshøvdingeembedet. Regnskabschefen har ik-
ke indflydelse på ansættelsen af det personale,
som i Grønland skal varetage det regnskabs-
mæssige arbejde, ligesom regnskabschefen kun
har begrænset indflydelse på tilrettelæggelsen og
afviklingen af regnskabsarbejdet i Grønland, da
regnskabsførerne dér i personale- og arbejds-
mæssig henseende er underlagt i landshøvdin-
gen.

Regnskabsføringen i departementet omfatter
først og fremmest den løbende detailbogføring,
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herunder bogføringen på bevillingskontiene, af
indtægter og udgifter m.v. vedrørende departe-
mentets virksomhed og vedrørende dettes ikke-
regnskabsførende institutioner m.v. i Danmark:
Grønlandsrådet, kostskolerne m.m., af regn-
skabsmaterialet vedrørende Narssarssuaq flyve-
plads og af indtægter og udgifter staten vedrø-
rende for kæmneren i Godthåb.

Indtægter og udgifter vedrørende institutio-
nerne m.v. i Grønland, som oppebæres, respek-
tiv afholdes af departementet, indgår i regnska-
bet gennem bogføringen i dette. Væsentlige
undtagelser herfra er, at indtægter og udgifter
vedrørende Dronning Ingrids Hospital, Egedes-
minde Sygehus og bogtrykkeriet i Godthåb mel-
lemregnes (adviseres) fra departementet til på-
gældende regnskabsfører i Grønland. Omvendt
indgår visse indtægter og udgifter i Grønland
ikke direkte i regnskabet via de grønlandske
regnskabsførere, men mellemregnes med depar-
tementet, hvor den endelige bogføring sker.

Regnskabsføringen i departementet omfatter
endvidere optagelsen i regnskabet af indtægter
og udgifter m.v. ifølge Grønlænderhjemmets
månedlige regnskab og de af Redaktionen af
Meddelelser om Grønland, Grønlands tekniske
Organisation og Grønlands geologiske Under-
søgelser årligt aflagte regnskaber samt af det år-
lige regnskab vedrørende kontrolløren i Færin-
gehavn.

Kæmnerne, med undtagelse af kæmneren i
Godthåb, Dronning Ingrids Hospital og Egedes-
minde Sygehus aflægger som tidligere omtalt
kvartalsvis regnskab til departementet. På dette
område er regnskabsføringen imidlertid tilrette-
lagt således, at der ikke i årets løb sker registre-
ring i departementet og optagelse i dettes regn-
skab af indtægterne og udgifterne i Grønland
ifølge disse regnskabsføreres regnskaber, men
dette sker først ved regnskabsårets udgang og
da på grundlag af pågældende regnskabsførers
sidst aflagte kvartalsregnskab (årsbalance).

På grundlag af kæmnernes og de to regn-
skabsførende sygehuses kvartalsregnskaber fore-
tages der i departementet en registrering og af-
stemning af alle mellemregningsforhold, som er
optaget i disse regnskaber, i hvilken forbindelse
det skal nævnes, at afviklingen af mellemværen-
der mellem Grønlandsadministrationens regn-
skabsførere sker ved mellemregning.

Der er endvidere hidtil ført et omfattende
lønningsbogholderi dels vedrørende herværende
personale dels vedrørende det herfra til Grøn-
land udsendte personale og vedrørende visse

personalegrupper hjemmehørende i Grønland.
Lønadministrationen herunder lønbogførin-

gen gennemgår, jfr. kapitel 10, afsnit 3, for ti-
den efter udvalgets anbefaling en radikal om-
lægning.

De andre regnskabsførere i København
Grønlands geologiske Undersøgelsers regn-

skabsføring omfatter samtlige indtægter og ud-
gifter i forbindelse med direktoratets virksom-
hed, herunder lønningerne til direktoratets med-
arbejdere. Der indsendes månedligt en summa-
risk oversigt over indtægter og udgifter til de-
partementet og aflægges én gang årligt et regn-
skab specificeret i overensstemmelse med bevil-
lingerne.

Grønlænderhjemmets regnskabsføring omfat-
ter indtægterne og udgifterne ved hjemmets
drift samt regnskab med uddannelseshjælpen til
hver enkelt elev. Der indsendes månedligt regn-
skab til departementet.

4.1.2.3. Regnskabsføringen i Grønland

Landshøvdingen har det overordnede tilsyn
med departementets regnskabsførere i Grøn-
land. Tilsynet udøves på landshøvdingens vegne
af regnskabsinspektøren, for sundhedsvæsenets
område af hospitalsinspektøren.

Regnskabsinspektøren
Stillingen som regnskabsinspektør ved lands-

høvdingeembedet, der er placeret i 36. lønram-
me, er oprettet ved normerings- og klassifice-
ringsloven af 1958 ved omdannelse af den i
1953-54 normerede stilling som regnskabsfører
ved landshøvdingeembedet.

Regnskabsinspektøren har på landshøvdin-
gens vegne ledelsen af det samlede kæmnervæ-
sen og varetager behandlingen af sager vedrø-
rende kæmnerkontorernes organisations-, ar-
bejds -og personaleforhold, samt udøver kasse-
inspektion ved og det regnskabsmæssige tilsyn
med kæmnerkontorerne.

Regnskabsinspektøren udøver endvidere kas-
seinspektion ved Grønlands tekniske Organisa-
tions, politiets og luftfartsdirektoratets kasser.

Udover disse opgaver forestår regnskabsin-
spektøren endvidere indkaldelsen af budgetbi-
drag for departementets område og udarbejder
bidragene vedrørende landshøvdingeembedet og
kæmnerkontorerne, statens tjenesteboliger og
udlejningsejendomme samt enkelte beløbsmæs-
sigt mindre områder.
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Regnskabsinspektøren varetog tidligere for-
skellige opgaver på det kommunale regnskabs-
område. Opgaverne er nu overtaget af lands-
rådet og kommunalbestyrelserne, og regnskabs-
inspektørens opgaver inden for det kommunale
område samler sig nu om revision af kommu-
nernes regnskaber.

Kæmnerne
Kæmnerne, der er statstjenestemænd, udøver

deres virksomhed i henhold til Instruks for
kæmnere i Grønland af 15. marts 1952. Deres
opgaver er dels kommunale og dels statslige.

På det kommunale område er kæmnerne stil-
let til rådighed for kommunalbestyrelsen, for
hvilken kæmneren er sekretær. Kæmneren fore-
står kommunens kasse- og regnskabsvæsen og
den daglige administration af de til kommunal
forvaltning henlagte opgaver: socialvæsen, bo-
liganvisning, renovation m.m. og administratio-
nen af kommunale ejendomme, institutioner og
virksomheder. Det påhviler endvidere kæmne-
ren at forestå forberedelsen og gennemførelsen
af valg i Grønland til folketing, landsråd, kom-
munalbestyrelse og menighedsråd.

På det statslige område indtager kæmneren
en central plads i den lokale økonomiforvalt-
ning.

Kæmneren varetager med enkelte undtagelser
kasse- og regnskabsvæsenet for departementets
institutioner inden for administrationen, rets-
væsenet, sundhedsvæsenet, skolevæsenet etc. og
for fagministeriernes institutioner inden for po-
litiet, kirken, biblioteksvæsenet etc. samt kasse-
funktionen for Grønlands tekniske Organisa-
tion. Kæmneren løser endvidere opgaver i for-
bindelse med institutionernes budgetlægning, in-
den for lønadministrationen og administrationen
af bolig- og erhvervsstøttelån samt opkræver
statens tilgodehavender bortset fra Den konge-
lige grønlandske Handels.

Foruden opgaver i forbindelse med økonomi-
forvaltningen er forskellige andre sagsområder
henlagt til kæmneren, således sager vedrørende
reparation og vedligeholdelse af institutionernes
bygninger og inventar, fordelingen af tjeneste-
boliger og administrationen af statens udlej-
ningsejendomme og sager vedrørende uddannel-
se i Danmark og vedrørende oplysningsvirk-
somheden.

Kæmnerkontorene havde 1. januar 1971 et
samlet personale på 289, heraf 144 udsendte og
145 lokalt ansatte.

Regnskabsføringen ved kæmnerkontorerne,

bortset fra kæmnerkontoret i Godthåb, omfatter
først og fremmest detailbogføringen, herunder
bogføringen på bevillingskontiene, af indtægter
og udgifter vedrørende institutioner under de-
partementet, som kæmneren er regnskabsfører
for.

Et andet væsentligt arbejdsområde er regn-
skabet med statens tilgodehavender i Grønland,
idet opkrævningen af disse, bortset fra Den
kongelige grønlandske Handels, er centraliseret
hos kæmneren. Denne opkræver således ydelser
på bolig- og erhvervsstøttelån, huslejer og var-
mebidrag m.v. vedrørende statens ejendomme,
Grønlands tekniske Organisations regninger for
el, vand, varme, telefon, reparationer etc., læge-
væsenets regninger o.s.v.

Regnskabsføringen omfatter dels den ret om-
fattende reskontroføring med bolig- og er-
hvervsstøttelånene og visse andre skyldforhold,
dels et kontoløst debitorbogholderi for Grøn-
lands tekniske Organisations mil.'s regnings-
tilgodehavender.

Som nævnt afvikles mellemværender inden
for Grønlandsadministrationen ved mellemreg-
ning. I kæmnerkontorernes regnskabsføring ind-
går derfor et betydeligt antal mellemregnings-
posteringer dels med Grønlands tekniske Orga-
nisation og Den kongelige grønlandske Handel,
dels mellem kæmnerne indbyrdes, f.eks. i for-
bindelse med opkrævning af tilgodehavender,
og dels med departementet.

Kæmnerne er regnskabsførere for fagmini-
steriernes institutioner i Grønland. På dette
område er etableret den ordning, at indtægter
og udgifter m.v. vedrørende disse institutions-
områder ved kæmnerkontorerne regnskabsføres
specificeret i overensstemmelse med bevillings-
lovene og mellemregnes med departementet,
der foretager afregningen med pågældende fag-
ministerium.

Kæmnerne aflægger kvartalsregnskab til de-
partementet. Dette regnskab omfatter med de
foran nævnte undtagelser samtlige indtægter og
udgifter, tilgodehavender og andre beholdnin-
ger etc. vedrørende institutioner m.m., som
kæmneren er regnskabsfører for, og svarer i
princippet til de institutionsregnskaber, som
aflægges i den øvrige statsadministration.

Således som regnskabsordningen er opbygget,
udføres væsentlige arbejder i forbindelse med
afslutningen af departementets årlige regnskab
ved kæmnerkontorerne i Grønland. Her udar-
bejdes og afstemmes således f.eks. specifikatio-
nerne af alle tilgodehavender og beholdninger i
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Grønland, og regnskabet for årets sidste kvartal
fra kæmnerne danner det direkte grundlag for
optagelsen i departementets årsregnskab af ind-
tægter og udgifter m.v. vedrørende virksom-
heden i Grønland på de administrationsområ-
der, for hvilke kæmneren er regnskabsfører, jfr.
herved omtalen ovenfor af departementets regn-
skabsføring.

På det kommunale regnskabsområde vareta-
ger kæmneren dels den daglige regnskabsføring
med kommunens indtægter og udgifter og udar-
bejder kvartalsvis regnskab til kommunalbesty-
relsen herfor, dels udarbejder kæmneren kom-
munens årlige driftsregnskab og status. Kæmne-
ren opkræver ligeledes kommunens tilgodeha-
vender, blandt hvilke skal nævnes huslejer ved-
rørende kommunale ejendomme samt alimenta-
tionsbidrag.

Ved kæmnerkontoret i Godthåb måtte der
fra den 1. januar 1968 foretages en omlægning
af det regnskabsmæssige arbejde for at frigøre
personale til varetagelse af de stigende arbejds-
opgaver blandt andet på det kommunale områ-
de. Der etableredes herefter den ordning, at
indtægter og udgifter vedrørende statens institu-
tioner kun registreres summarisk ved kæmner-
kontoret, og regnskabsmaterialet herfor hjem-
sendes månedsvis til departementet, hvor den
egentlige bogføring sker. Den specificerede
regnskabsføring vedrørende det kommunale om-
råde og vedrørende statens tilgodehavender er
derimod forblevet ved kæmnerkontoret. Bogfø-
ringen omlagdes samtidig til at foregå ved
hjælp af en kasseregistreringsmaskine.

De andre regnskabsførere i Grønland
Regnskabsføringen ved Dronning Ingrids Ho-

spital og ved Egedesminde Sygehus er tilrette-
lagt som ved kæmnerkontorerne. Regnskabs-
føringen omfatter samtlige indtægter og udgifter
i forbindelse med de to sygehuses virksomhed,
jfr. at indtægter og udgifter, der oppebæres, re-
spektive afholdes i København vedrørende de
to sygehuse, adviseres fra departementet til
disse.

Regnskabsføringen i forbindelse med virk-
somheden på Narssarssuaq flyveplads omfatter
registrering af indtægter og udgifter m.v. i
Grønland i en kasserapport, hvorefter materia-
let hver måned hjemsendes til departementet,
hvor den egentiige bogføring finder sted.

Kontrolløren i Færingehavn fører et alminde-
ligt gennemskrivningsbogholderi (RUF-syste-

met) og aflægger regnskab til departementet ved
udløbet af sæsonen for kontrollørvirksomheden.

4.1.2.4. Regnskabsføringens omfang

Hovedbogholderiet i København omfatter ca.
14.000 konti og posteringernes antal kan anslås
til ca. 225.000 årligt.

Lønningsbogholderiet, der som nævnt er un-
der omlægning, omfatter ca. 35.009 posteringer
årligt.

Kæmnerkontorernes bogholderier omfatter
fra 300-1.000 konti inklusive debitorkonti m.v.
efter kontorernes størrelse. Det samlede antal
posteringer i kæmnernes bogholderier kan an-
slås til ca. 400.000 årligt, medens antallet af
posteringer ved Dronning Ingrids Hospital og
Egedesminde Sygehus udgør henholdsvis ca.
25.000 og ca. 10.000 om året.

4.1.2.5. Bogføringens teknik

I København er bogføringen tilrettelagt som
gennemskrivningsbogholderi efter RUF-syste-
met. Der anvendes automatiske bogføringsma-
skiner med tælleværker.

Ved kæmnsrkontorerne i Nanortalik, Juliane-
håb, Narssaq, Godthåb og Egedesminde sker
bogføringen ved hjælp af en kasseregistrerings-
maskine (straksbogføringsmaskine).

Ved de øvrige 12 kæmnerkontorer, Dronning
Ingrids Hospital og Sygehuset i Egedesminde er
bogføringen tilrettelagt som gennemskrivnings-
bogholderi efter RUF-systemet. Der anvendes
bogholderimaskiner uden tælleværk.

4.1.2.6. Regnskabsaflæggelsen

Ministeriets departement aflægger sit regn-
skab månedsvis til Økonomi- og Budgetministe-
riet. I 1969 forelå regnskabet, jfr. bilag 8, med
en enkelt undtagelse i løbet af den anden måned
efter bogføringsmåneden, hvilket tidsmæssigt
falder inden for de sædvanlige rammer for cen-
tralstyrelsernes regnskabsaflæggelse.

Som omtalt i det foregående aflægger de to
regnskabsførende direktorater under departe-
mentet: Grønlands tekniske Organisation og
Grønlands geologiske Undersøgelser, kun én
gang årligt regnskab til departementet for virk-
somheden, og af regnskaberne fra de grønland-
ske regnskabsførere optages kun materialet fra
kæmneren i Godthåb og vedrørende Narssars-
suaq flyveplads løbende i departementets regn-
skab, medens regnskabstallene for virksomhe-
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den på de områder, for hvilke de øvrige 16
kæmnere, Dronning Ingrids Hospital og Syge-
huset i Egedesminde er regnskabsførere, ikke
optages i departementets regnskab i årets løb,
men først i forbindelse med årsafslutningen og
udarbejdelsen af statsregnskabet.

Departementets månedsregnskab til Økono-
mi- og Budgetministeriet omfatter derfor kun
en stærk begrænset del af virksomheden inden
for departementets område, nemlig indtægter og
udgifter i forbindelse med departementets egen
virksomhed og vedrørende de ikke-regnskabsfø-
rende institutioner i Danmark, vedrørende Grøn-
lænderhjemmets drift, kæmneren i Godthåb
og Narssarssuaq flyveplads samt indtægter og
udgifter (f.eks. vedrørende indkøb af varer) ved-
rørende institutionerne i Grønland som oppe-
bæres eller afholdes i Danmark. Der foreligger
således ikke på noget tidspunkt i årets løb et
samlet regnskab over den forløbne del af årets
forbrug af bevillingerne inden for det område,
for hvilket departementet aflægger regnskab til
Økonomi- og Budgetministeriet.

Ifølge bogførings- og konteringsvejlednin-
gen aflægger kæmnerkontorerne og de to regn-
skabsførende sygehuse regnskab kvartalsvis.

Der er ikke fastsat bestemte terminer for af-
læggelsen af regnskaberne for årets første tre
kvartaler. Regnskabsaflæggelsen skal ske snarest
muligt efter kvartalets udløb, og det er pålagt
regnskabsførerne senest ved kvartalets udløb at
give departementet og landshøvdingen telegra-
fisk meddelelse, dersom regnskabsføringen ikke
er å jour. Om regnskabsaflæggelsen for årets
fjerde kvartal er derimod bestemt, at indsendel-
sen af regnskabet med tilhørende afstemninger
og specifikationer skal fremskyndes mest mu-
ligt, og at materialet skal være departementet i
hænde senest den 1. maj.

Regnskaberne for de grønlandske regnskabs-
førere hjemkommer gennemgående først bety-
delig tid efter udløbet af de respektive regn-
skabsperioder, jfr. nedenst. oversigt, der viser
regnskabsaflæggelsens tidsforløb for kæmner-
regn skaberne og regnskaberne fra de to regnskabs-
førende sygehuse i henholdsvis 1967 og 1969:

For årets første tre kvartaler er kun omkring
halvdelen af regnskaberne departementet i
hænde i løbet af de to første måneder efter
regnskabsperiodens udløb, og enkelte regnska-
ber hjemkommer først et halvt år efter pågæl-
dende regnskabsperiodes udløb.

Medens der som nævnt ikke er fastsat be-
stemte terminer for hjemsendelsen af regnska-
berne for årets tre første kvartaler, skal hjem-
sendelsen af årets fjerde og sidste regnskab
fremskyndes mest muligt, og regnskabet være
departementet i hænde senest 1. maj. Af over-
sigten fremgår, at kun nogle få af regnskaberne
for fjerde kvartal hjemkommer i løbet af de
første måneder efter regnskabsårets udløb, og
at fire af regnskaberne eller en femtedel af
samtlige regnskaber de betragtede år først kom

departementet i København i hænde efter den
1. maj.

Den beskrevne regnskabsordning inden for
departementets regnskabsområde, hvorefter der
hos de grønlandske regnskabsførere for hver
regnskabsperiode skal udarbejdes et specificeret
regnskab herfor til departementet i København,
må nødvendigvis medføre, at der ved udløbet af
en regnskabsperiode må forløbe nogen tid, in-
den regnskabet kan hjemsendes. Dette gælder
dog navnlig regnskabet for årets sidste kvartal,
fordi den gældende regnskabsordning indebærer,
at en række opgaver i forbindelse med regn-
skabsafslutningen på departementets område
udføres i Grønland ved kæmnerkontorerne og
de to regnskabsførende sygehuse.

Blandt de opgaver, som varetages af kæmner-
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kontorerne i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen, skal nævnes den regnskabsmæssige af-
grænsning af de grønlandske indtægter og ud-
gifter til rette regnskabsår, et arbejde der i væ-
sentligt omfang beror på modtagelsen af reg-
ninger og andet materiale fra andre institutio-
ner. Kæmnerkontorerne må således afvente
modtagelsen af regninger fra teknisk organisa-
tion i Grønland vedrørende reparations- og ved-
ligeholdelsesarbejder, levering af el og vand,
renovation m.m. i årets sidste måneder samt
forskellige opgørelser fra andre institutioner,
herunder afregningen fra handelschefen vedrø-
rende udstedernes virksomhed i årets sidste må-
neder. Navnlig antallet af regninger fra Grøn-
lands tekniske Organisation er ofte meget stort.
Regningerne skal være afleveret til kæmnerkon-
toret senest 31. januar, men forinden de regnin-
ger, der vedrører statens eller kommunens insti-
tutioner, kan bogføres på de respektive drifts-
konti, må kæmneren afvente den fornødne gen-
nemgang af regningerne ved institutionerne. Af-
regningen af udstedsregnskaberne kan forsinkes
meget som følge af de vanskelige trafikforbin-
delser om vinteren mellem mange byer og de
derunder hørende udsteder. Kæmneren har der-
for tilladelse til at lade udstedsregnskaberne for
årets sidste måneder indgå i regnskabet for det
følgende regnskabsår. Da udstedsregnskaberne
imidlertid indeholder poster for næsten hele
kæmnervirksomheden og ofte kan være af ikke
helt ubetydelig størrelse, tilstræbes det dog så
vidt muligt også at medtage indtægter og udgif-
ter ved udstederne i det regnskabsår, de rette-
ligt vedrører.

Der skal endvidere foretages afstemning af
et antal forskuds- og mellemregningskonti, debi-
torer m.m. med det til grund herfor liggende
bilagsmateriale samt udarbejdes specifikationer
herover, i nødvendigt omfang påført forklarin-
ger vedrørende pågældende mellemværendes op-
ståen og ekspeditionsmæssige behandling.

Samtidig med afslutningen af regnskabet ved-
rørende statens virksomhed må kæmneren end-
videre afslutte og udarbejde forskellige andre
regnskaber, således kommuneregnskabet og ter-
minsregnskabet vedrørende bolig- og erhvervs-
støtteordningerne, idet den fælles regnskabsad-
ministration og snævre sammenhæng i virksom-
heden på de forskellige administrationsområder
gør det hensigtsmæssigt, at afslutningen af de
forskellige regnskaber sker på samme tidspunkt.

De grønlandske regnskabsføreres sene regn-
skabsaflæggelse må derfor, dog især for det af-

sluttende regnskabs vedkommende, i nogen grad
tilskrives selve den gældende regnskabsordning,
men den sene fremkomst af regnskaberne i
årets løb og forsinkelserne i hjemsendelsen af
det afsluttende regnskab søger dog hovedsage-
ligt sin forklaring i, at regnskabsføringen hos
mange af regnskabsførerne i hvert fald periode-
vis er meget bagefter.

4.1.3. Regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, om-
fang m.m. i Grønlands tekniske Organisation

4.1.3.1. Indledning

I København er de regnskabsmæssige funk-
tioner samlet i økonomiafdelingen, der ledes af
økonomichefen.

I Grønland varetages de dertil henlagte regn-
skabsmæssige funktioner af de 16 fælleskonto-
rer, der er etableret i de grønlandske byer til
varetagelse af de administrative opgaver i for-
bindelse med Grønlands tekniske Organisations
stedlige virksomhed, og af de 34 telestationer.

4.1.3.2. Regnskabsføringen i København
I økonomiafdelingen samles, koordineres og

behandles alle regnskabsmæssige oplysninger
vedrørende Grønlands tekniske Organisations
virksomhed dels materialet vedrørende indtæg-
ter og udgifter, aktiver og passiver, dvs. det
materiale, der siden indgår i statsregnskabet,
dels materialet vedrørende de enkelte arbejder,
som udføres af eller forestås af Grønlands tek-
niske Organisation, og for hvilke der hernede
eller i Grønland udskrives regning til de stats-
institutioner, kommunen eller private, for hvem
arbejderne udføres.

Bogføringen sker edb-mæssigt hos Datacen-
tralen. Det samlede antal posteringer andrager
ca. 600.000 årligt, fordelt nogenlunde ligeligt
på driftsvirksomheden og anlægsarbejderne. Af-
delingen udarbejder forslagene til finans- og til-
lægsbevillingslov m.m. samt interne budgetter til
brug for bevillingskontrollen. Afdelingen udar-
bejder endvidere analyser, interne regnskaber,
statistikker etc. til brug for ledelsen og de for-
skellige afdelinger m.v., overslag over og tek-
nisk efterkalkulation af anlægsarbejder, kontrol-
beregning af tilbud m.m. Endvidere varetager
afdelingen indkøbet af kontorartikler, papir,
kontormaskiner m.m. for hele Grønlands tekni-
ske Organisation og forestår den centrale skri-
vestue og reproduktionen.
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4.1.3.3. Regnskabsføringen i Grønland

Telestationerne har, som omtalt i kapitel 5,
afsnit 1, vedrørende kasseforvaltningen, egen
kasse og afholder heraf deres udgifter. Disse og
og indtægterne registreres i en kassekladde, og
herudover føres et særligt telegram-, telefon- og
telexregnskab. Materialet hjemsendes måneds-
vis til økonomiafdelingen i København til bog-
føring.

Regnskabsføringen ved fælleskontorerne om-
fatter en registrering dels af Grønlands tekniske
Organisations indtægter og udgifter i Grønland
dels regnskabet med de arbejder, der udføres
af Grønlands tekniske Organisation selv eller på
Grønlands tekniske Organisations foranledning
af lokale mestre, herunder også bygge- og an-
lægsarbejder udført af disse.

Indtægter og udgifter registreres i en regn-
skabsjournal. Heri registreres ligeledes mellem-
regningsforhold med kæmner og Den kongelige
grønlandske Handel samt mellemværender med
lokale mestre. Over mellemværenderne med de
lokale mestre føres en reskontro. Foruden den
kronologiske registrering af indtægter og udgif-
ter i regnskabsjournalen registreres disse konto-
vis til brug for forbrugskontrollen.

Oplysninger om forbruget af arbejds- og ma-
terieltimer og af materialer ved de enkelte ar-
bejder samles pr. arbejde, og hver måned ud-
skrives en regningskladde, der opsummerer for-
bruget beløbsmæssigt. Når et arbejde er færdigt,
udskriver fælleskontoret en regning til rekviren-
ten. Regningsbeløbene indtægtsføres i regn-
skabsjournalen og mellemregnes med kæmne-
ren, hvorefter regningerne afgives til denne.
Kæmneren opkræver tilgodehavender hos pri-
vate rekvirenter, medens regninger vedrørende
arbejder udført for stat eller kommune hos
kæmneren bogføres på de respektive konti i
kæmnerregnskabet.

Fælleskontorerne udskriver periodevis regnin-
ger vedrørende el, vand, varme, renovation
m.m. Regningsbeløbene indtægtsføres, mellem-
regnes med kæmner og afgives til denne til vi-
dere foranstaltning.

Hver måned udarbejder fælleskontoret for
hver gren af Grønlands tekniske Organisations
virksomhed en oversigt over forbruget af pro-
duktive og uproduktive timer (timestatistikken)
og en beløbsmæssig opgørelse på grund af reg-
ningskladderne over de udførte arbejder (øko-
nomirapporten) .

Bilagsmateriale, regningsjournal, timestatistik

og økonomirapport hjemsendes månedligt til
økonomiafdelingen i København til videre be-
handling og endelig bogføring.

4.1.3.4. Regnskabsaflæggelsen
Grønlands tekniske Organisations virksom-

hed er sæsonpræget og har i årets første 4-5
måneder begrænset omfang.

For første halvår udarbejder man derfor kun
2 kvartalsregnskaber for virksomheden i Kø-
benhavn. I andet halvår udarbejdes månedsvis
regnskab, der foreligger 6-7 uger efter pågæl-
dende regnskabsmåneds udløb.

Regnskabsmaterialet hjemkommer ret hurtigt
fra Grønland. I løbet af den første måned efter
udløbet af en regnskabsmåned er materialet fra
ca. 10 af de 16 fælleskontorer, som det vil frem-
gå af bilag 9, i reglen indgået til økonomiaf-
delingen i København, og efter 2 måneders for-
løb er modtaget materialet fra 12-15 af kon-
torerne.

Behandlingen af det grønlandske regnskabs-
materiale strækker sig imidlertid over et betyde-
ligt tidsrum. Dette gælder navnlig materialet for
årets første halvdel.

Aktiviteten inden for teknisk organisations
område er som nævnt ovenfor begrænset i de
første måneder af året, således at regnskabs-
mæssige oplysninger er af mindre betydning for
ledelsen for denne periode. Inden for denne må
økonomiafdelingen endvidere lægge sin hoved-
indsats på afslutningen af forrige års regnskab,
hvorfor man må udskyde behandlingen af mate-
rialet vedrørende det løbende år.

Regnskabsbalancerne vedrørende virksomhe-
den i Grønland udarbejdes endvidere af økono-
miske grunde som i Den kongelige grønlandske
Handel så vidt muligt samtidigt for alle 16 fæl-
leskontorer og for 3 måneder ad gangen. Regn-
skabsbalancerne vedrørende fælleskontorernes
regnskabsområde foreligger derfor først op til 5
måneder efter en regnskabsmåneds udløb, jfr.
bilag 10.

4.2. Den kongelige grønlandske Handels
område

4.2.1. Indledning
I Den kongelige grønlandske Handel er regn-

skabsføringen centraliseret i København. De
regnskabsmæssige funktioner hos Handelens un-
derordnede regnskabsførere: 17 handelschefer,
58 udstedsbestyrere, 2 speditører, 6 skibsførere
samt administratoren af lufthavnsbygningen i
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Søndre Strømfjord, omfatter kun de nødvendige
grundlæggende noteringer af indtægter og ud-
gifter m.m. i kasse- og diverserapporter, vare-
regnskaber etc.

4.2.2. Regnskabsføringen i København
Løsningen af samtlige regnskabsmæssige

funktioner og opgaver er samlet i Den konge-
lige grønlandske Handels økonomiafdeling, der
ledes af økonomichefen.

I økonomiafdelingen samles, kontrolleres og
behandles alle regnskabsmæssige oplysninger så-
vel vedrørende virksomheden i København som
i Grønland. Bogføringen sker edb-mæssigt hos
Datacentralen. Det samlede antal posteringer
udgør ca. 800.000 pr. år.

Foruden de i forbindelse med regnskabsførin-
gen stående funktioner varetager økonomiafde-
lingen alle de under en sådan afdeling sædvan-
ligvis hørende funktioner.

Afdelingen varetager således kassevirksomhe-
den for alle Handelens funktioner i København,
og koordinerer budgetarbejdet og udarbejder
forslagene til finans- og tillægsbevillingslov og
andre budgetter.

Afdelingen udarbejder økonomiske analyser,
kalkulationer, statistikker m.m. og årsberetnin-
ger til styrelsesrådet og Handelens ledelse,
koordinerer samtlige databehandlingsopgaver,
medvirker ved antagelse af personale til Grøn-
land, uddannelse af regnskabspersonalet, ud-
stedsbestyrere m.fl., yder konsulenttjeneste og
revision for private næringsdrivende i Grønland
samt varetager kasse- og beholdningsinspektio-
nen ved Handelens virksomheder m.v. i Grøn-
land. Endelig er indkøbet af kontormaskiner og
inventar og forvaltningen af kontorartikler,
tryksager m.v. for Handelens samlede virksom-
hed henlagt til økonomiafdelingen.

4.2.3. Regnskabsføringen i Grønland
Hos regnskabsførerne i Grønland (handels-

chefer, udstedsbestyrere etc.) foretages som
nævnt kun de nødvendige grundlæggende første-
gangsnoteringer af de foretagne transaktioner.
Registreringen sker i kasse- og diverserapporter
samt i vareregnskabet vedrørende salgsvarerne.
Rapporterne er udformet som poser, hvori bi-
lagene nedlægges efter registrering. Der arbej-
des i vidt omfang med forkonteret bilagsmate-
riale. I det omfang, dette ikke er tilfældet, sker
konteringen hos pågældende regnskabsførere.

Materialet hjemsendes løbende med første
flyforbindelse til økonomiafdelingen i Køben-
havn til bogføring i hovedbogholderiet.

Foruden førstegangsnotering af det grundlæg-
gende materiale føres der ved handelsstederne
forskellige driftsstatistikker til brug for budget-
kontrollen og til belysning af virksomhedens
forløb såsom: salgsstatistik, statistik over for-
brug af arbejdstimer i virksomhedens forskel-
lige grene, over forbruget af råvarer og embal-
lage, svind etc.

4.2.4. Regnskabsaflæggelsen
Der udarbejdes månedsregnskab vedrørende

virksomheden i København og kvartalsvis regn-
skab vedrørende virksomheden i Grønland.

Det månedlige regnskab vedrørende virksom-
heden i København foreligger ca. 3 uger efter
udløbet af de respektive regnskabsmåneder, jfr.
bilag 11.

Regnskabsmaterialet vedrørende virksomhe-
den i byerne på Grønland indkommer gennem-
gående hurtigt. I løbet af den første måned
efter regnskabsmånedens udløb modtages af-
hængig af årstiden materialet fra 6 til 13 af de
17 byer, og ved udløbet af den følgende måned
er modtaget materiale fra 14-17 byer, således
at der to måneder efter udløbet af en regn-
skabsmåned som hovedregel kun mangler mate-
riale fra en enkelt eller to byer, jfr. bilag 12.

Materialet fra udstederne indgår imidlertid
væsentligt senere og mere uregelmæssigt, og der
forløber fra 1 og helt op til 4 måneder fra ud-
løbet af en regnskabsmåned og til det sidste
udstedsmateriale er indgået, jfr. bilag 13. Dette
beror dels på, at der ved handelsstedet medgår
2-3 uger hver måned til at gennemgå udsteds-
materialet, herunder at afregne med kæmneren,
dels er forbindelsen med mange udsteder navn-
lig i det nordligere Grønland i vinterhalvåret
usikker og periodevis helt afbrudt på grund af
vejrliget og isforholdene.

Behandlingen af det grønlandske regnskabs-
materiale i København strækker sig over ret
lang tid. Der forløber op til to måneder, i enkel-
te tilfælde mere, fra materialet modtages og til
bogføringen. Kvartalsregnskaberne for virksom-
heden i Grønland (balancer og kontoudtog) har
i 1970 først foreligget fra 2V2 til 6V2 måned
efter pågældende kvartals udløb, jfr. bilag 14.
I 1970 blev der imidlertid foretaget en ompro-
grammering af systemerne i Datacentralen,
hvorfor dette år ikke giver et sikkert billede af
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regnskabsaflæggelsens tidsforløb. Normalt til-
stræbes, at regnskaberne foreligger 21/2-3 må-
neder efter kvartalernes udløb.

Den sene behandling af det grønlandske regn-
skabsmateriale beror på flere faktorer.

Maskinstuerne i Handelen har af økonomiske
grunde en begrænset kapacitet, der blandt andet
medfører, at man i tiden januar til juni, hvor
Handelens regnskab afsluttes, må udskyde be-
handlingen af materialet for det løbende år til
fordel for behandlingen af materialet for det
afsluttede regnskabsår. Det er endvidere fundet
hensigtsmæssigt at udarbejde kvartalsregnska-
berne distriktsvis i stedet for at udarbejde regn-
skab for byen for sig og udstederne for sig.
Selv om bymaterialet er færdigbehandlet, må
man for at udarbejde kvartalsbalancen afvente
færdigbehandlingen af udstedsmaterialet, dvs.
en forsinkelse i modtagelsen af dette, jfr. oven-
for, medfører en forsinkelse i udarbejdelsen
også af bybalancen. Hertil kommer, at det er
forbundet med betydeligt lavere omkostninger
at udarbejde alle distrikters balance under ét
fremfor at udarbejde balancerne successivt di-
strikt for distrikt.

Det er overfor udvalget oplyst, at en tilrette-
læggelse af behandlingen af de grønlandske
regnskaber uden den fornævnte økonomiske af-
vejning skulle gøre det muligt at udarbejde ba-
lance for de fleste byer ca. en måned efter
regnskabsmånedens udløb og for udstedernes
vedkommende - dog afhængig af deres belig-
genhed - ca. to måneder efter. Et sådant til-
rettelagt system skønnes imidlertid forbundet
med omkring 50 pct. større omkostninger, og
Handelen har i denne forbindelse peget på, at
administrationen i Grønland kun har ringe brug
for de omhandlede samlede regnskabsbalancer,
idet bevillings- og driftskontrollen dér foretages
på grundlag af de ovenfor omtalte driftsstati-
stikker, der registrerer alle centrale oplysninger,
som er nødvendige for den lokale budget- og
driftskontrol.

Afslutningen af Handelens regnskaber kan i
det væsentlige først påbegyndes, når materialet
fra Grønland er færdigbehandlet.

Regnskabsafslutningen omfatter opstilling af
driftsregnskaber for hvert enkelt handels- og
udsted udvisende driftsresultatet for Handelens
hovedfunktioner: forsyningstjenesten, produk-
tionen og transportvirksomheden samt drifts-
regnskaber for Handelens andre virksomheder,
Grønlands Postvæsen, renavlen, gæstehjem og
virksomheden i Søndre Strømfjord og udarbej-
delsen af selve statsregnskabet med tilhørende
status pr. 31. december.

Forinden disse regnskaber kan udarbejdes,
må der foretages en afstemning af de i Grøn-
land førte vareregnskaber for 17 hovedlagre,
70 butikker, 58 udsteder, 11 bagerier m.m., i alt
5-6.000 konti, af de i Grønland førte produk-
tionsregnskaber, af billetindtægter, fragt m.v. og
af ca. 1.400 statuskonti, og foretages et stort
antal efterposteringer, for at alle indtægter og
udgifter kan indgå i rette regnskabsår. I efter-
posteringerne indgår blandt andet beløbsmæssigt
omfattende opgørelser fra blandt andet Det
grønlandske Olieselskab, Grønlands Fly og ved-
rørende mellemværendet med Ministeriet for
Grønland, Forsvarsministeriet og Grønlands
tekniske Organisation, herunder anlægsregnska-
bet. Udarbejdelsen af regnskaberne indebærer
endvidere, at alle udgifter, som ikke direkte kan
henføres til hovedfunktionerne, må fordeles ud
på de enkelte virksomhedsområder. Til belys-
ning af arbejdets omfang skal for så vidt angår
afslutningen af 1969-regnskabet oplyses, at det
grønlandske regnskabsmateriale forelå færdig-
behandlet den 13. marts 1969, og Handelens bi-
drag til statsregnskabet forelå den 22. juni s.a.
Handelen har skønnet, at der til afslutningen af
regnskabet er medgået 641 manddage i Hande-
len, hvortil kommer det i Datacentralen udførte
tekniske arbejde med udfærdigelse af balancer,
specifikationer m.m. Regnskabsafslutningens
tidsmæssige forløb fremgår af bilag 15 og 16.
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KAPITEL 5

Grønlandsadministrationens nuværende kasseforvaltning

Kasseforvaltningen i Grønlandsadministratio-
nen deler sig i to områder: departementets og
Den kongelige grønlandske Handels.

5.1. Departementets område
Departementets kassererkontor varetager kas-

seforretningerne for departementet og Grøn-
lands tekniske Organisation i København, og
herfra forsynes Grønlands geologiske Undersø-
gelser, Grønlænderhjemmet og Redaktionen af
Meddelelser om Grønland, der selv varetager
deres kasseforretninger, samt et antal forskuds-
kasser, med midler. Gennem departementet for-
synes endvidere kæmnerne m. fl. regnskabsfø-
rere i Grønland med kontant beholdning. De-
partementets kasse i København fungerer så-
ledes som hovedkasse for hele departementets
administrationsområde, for Grønlands tekniske
Organisation og for Grønlands geologiske Un-
dersøgelser.

I byerne i Grønland varetages kasseforretnin-
gerne for departementets og fagministeriernes
institutioner med enkelte undtagelser af kæm-
nerne, der tillige varetager kassefunktionen for
Grønlands tekniske Organisation bortset fra
televæsenets område, på hvilket der er etableret
selvstændig kasseforvaltning.

Inden for departementets område er etableret
selvstændig kasseadministration ved Dronning
Ingrids Hospital, ved sygehuset i Egedesminde
og ved flyvepladsen i Narssarssuaq. Af prakti-
ske grunde er der hos Grønlands tekniske Orga-
nisation oprettet kasser i forbindelse med salget
af byggematerialer, og ved kantinerne samt hos
politiet en indbetalingskasse for bøder m.v. Af
disse kasser, der afregnes til kæmneren, kan
ikke afholdes udgifter.

Kæmneren er endvidere kasserer for kommu-
nen.

Kassebeholdningen ved kæmnerkontorerne er
fælles for stat og kommune. Ved kæmnerkonto-
rerne i Nanortalik, Julianehåb, Narssaq, Godt-
håb og Egedesminde registreres kassebevægel-

serne ved hjælp af énmandsbetjente kontrol-
kasseapparater efter samme mønster, som ken-
des ved kommunale kasser og i pengeinstitutter
i Danmark. Ved de øvrige kæmnerkontorer re-
gistreres kassebevægelser i kasserapporter, én
for stat og én for kommune.

På udstederne varetages kasseforretningerne
for såvel stat som kommune af Den kongelige
grønlandske Handels udstedsbestyrere.

I 1967 etablerede de første private penge-
institutter sig i Grønland. To pengeinstitutter
oprettede filialkontor i Godthåb. For de øvrige
byers vedkommende blev truffet den ordning,
at Den kongelige grønlandske Handel varetager
de pågældende pengeinstitutters forretninger i
vedkommende by og udsteder.

Fra kæmnerne fremkom herefter blandt an-
det motiveret med ønsket om en forenkling af
lønudbetalingen ved overførsel af lønnen til de
ansattes bank- eller sparekassekonti anmodning
om tilladelse til at oprette konti i de lokale
pengeinstitutter. Departementet har efterhånden
tilladt, at kæmnerembederne i Julianehåb, Nar-
ssaq, Godthåb, Sukkertoppen, Egedesminde,
Christianshåb, Jakobshavn og Angmagssalik
samt Narssarssuaq flyveplads har oprettet konto
i lokalt pengeinstitut.

For disse kassereres vedkommende sker pen-
geforsyningen herefter gennem pågældende pen-
geinstitut ved, at departementet med passende
mellemrum anviser midlerne ved indbetaling til
pågældende pengeinstitut i København til ind-
sættelse på pågældende embedes konto i den
lokale filial i Grønland.

For de øvrige ni kæmnerembeders, de to regn-
skabsførende sygehuses - og telestationernes -
vedkommende sker pengeforsyningen fortsat
gennem Den kongelige grønlandske Handel,
hos hvilken de kontante midler hæves, hvorefter
der mellemregnes med København og afregnes
her. En række ensomt beliggende telestationer
forsynes dog med midler direkte fra departe-
mentet.
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5.2. Den kongelige grønlandske Handels
område

Kassererkontoret i København varetager kas-
seforretningerne for samtlige herværende afde-
linger og fungerer som hovedkasse for hele
Handelens område.

I byerne i Grønland varetages kasseforretnin-
gerne af handelscheferne og på udstederne af
udstedsbestyrerne, der som nævnt tillige vare-
tager kassefunktionen i forbindelse med Grøn-
lands tekniske Organisations og kæmnerens
statslige og kommunale virksomhed på ud-
stedet.

Handelens kasser i Grønland forsynes med
kontante midler fra hovedkassen i København
ved udsendelse af sedler og skillemønt i påkræ-
vet omfang.

Ved Handelens hovedkasse i København, ti
handelssteder og i Søndre Strømfjord anvendes
énmandsbetjente kontrolkasseapparater. Ved de
øvrige syv handelssteder arbejdes fortsat med
særskilt noteringsfunktion og registrering af
kassebevægelserne i kasserapport. I Handelens
butikker registreres kontant- og rekvisitionssal-
get på kasseapparater. På udstederne føres kas-
seforretningerne i en for hele virksomheden
fælles kasserapport.
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KAPITEL 6

Grønlands landsråds og kommunalbestyrelsers regnskaber

Ved nyordningen i 1950 blev de to grønland-
ske landsråd slået sammen til ét, og samtidig
blev indført en kommuneinddeling og kommu-
nalordning for Grønland. Bestemmelserne her-
om blev givet i to love, lov nr. 271 af 27. maj
1950 om Grønlands landsråd og kommunalbe-
styrelser m.v., der fastlægger det formelle
grundlag for ordningerne, og lov nr. 272 af 27.
maj 1950 om de offentlige grønlandske kasser,
der omfatter landsrådets og kommunalbestyrel-
sernes økonomiske virksomhed. Disse lovbe-
stemmelser er siden undergået forskellige min-
dre ændringer, men som en væsentlig nyska-
belse fik man dog i 1966 en ny landsrådslov
(lov nr. 441 af 22. december 1966 om Grøn-
lands landsråd og kommunalbestyrelser m.v.).
Ifølge denne ophævedes bestemmelsen om, at
landshøvdingen var født formand for landsrå-
det, og i stedet bestemtes, at landsrådet frem-
tidig selv skulle vælge sin formand. Samtidig
hermed oprettedes et særligt sekretariat til støtte
for landsrådet.

Ved en ny ændring af landsrådsloven (lov
nr. 170 af 29. april 1970) blev indarbejdet nye
regler om landsrådets og kommunalbestyrelser-
nes økonomiske virksomhed i landsrådsloven,
således at alle bestemmelser nu er samlet i én
lov. Denne nye lov er trådt i kraft 1. januar
1971, og samtidig er den gamle lov om de of-
fentlige grønlandske kasser ophævet.

Grundlaget for landskassens og kommunal-
bestyrelsernes økonomiske virksomhed er de
indtægter, som tilflyder landskassen fra indfør-
selsafgifterne, hvoraf de første blev indført i
1951, fra motorbeskatningen, der blev indført i
1969, og fra kapitalindtægter.

Indtil 1971 har landsrådet haft bevillings-
myndigheden over disse midler og har stillet be-
løb til rådighed for kommunerne på grundlag
af de budgetforslag, kommunerne har udarbej-
det, og landsrådet har godkendt. Fra 1966 be-
gyndte landsrådet imidlertid en ændret praksis
ved at stille et dispositionsbeløb til rådighed for
kommunerne til mindre anlægsopgaver. Lands-

rådet stillede ikke krav om forhåndsgodken-
delse af dispositionsbeløbets anvendelse til kon-
krete formål, og det var en forudsætning, at
uforbrugte beløb kunne overføres til senere an-
vendelse. Dispositionsbeløbet blev fordelt mel-
lem kommunerne efter visse objektive kriterier,
og ordningen gjaldt som nævnt kun visse an-
lægsopgaver, medens midlerne til de øvrige
kommunale opgaver som hidtil blev givet efter
godkendte budgetforslag. Fra 1968 udvidedes
ordningen med frie dispositionsbeløb til også at
omfatte en række andre kommunale opgaver,
således brandværn, renovation, snekastning,
drift og vedligeholdelse af kommunale boliger
m.v.

Landskassens regnskab blev oprindelig udar-
bejdet af landshøvdingeembedet, men efter op-
rettelsen af landsrådssekretariatet i 1967 blev
regnskabsførelsen overdraget dette. Regnskabet
blev revideret af to af landsrådet valgte reviso-
rer og decideredes af landsrådet. Det reviderede
og godkendte regnskab blev indsendt til mini-
steren.

De kommunale regnskaber udarbejdes af
kæmnerne. Indtil 1971 blev regnskaberne i de
enkelte kommuner revideret af to af kommu-
nalbestyrelsen valgte revisorer, derefter sendt til
landshøvdingen til efterrevision og endelig fore-
lagt landsrådet til decision.

Fra 1. januar 1971 blev en række af disse
bestemmelser ændret. Baggrunden herfor var et
ønske fra Grønlandsudvalget af 1960 om at
give kommunerne større selvstændighed og
navnlig en friere dispositionsret over de midler,
der blev stillet til rådighed. Dette ønske var del-
vis opfyldt ved den praksis, man havde indledt
i 1966 og fortsat i 1968, men Grønlandsudval-
gets forslag blev nu lovfæstet.

De nye principper gjorde sig for det første
gældende ved en ændring i afgiftsloven (lov nr.
169 af 29. april 1970 om ændring af lov for
Grønland om indførselsafgifter m.v.). I afgifts-
loven blev nemlig indføjet en bestemmelse om,
at afgiftsindtægterne af landsrådet skal fordeles
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mellem landskassen og samtlige kommuner for
en tre-årig periode. Fordelingen mellem de en-
kelte kommuner skal ske i forhold til folketal.
Landsrådet kan således på forhånd fastsætte
kommunernes samlede andel af provenuet fra
afgifterne, men har ingen indflydelse på forde-
lingen mellem de enkelte kommuner. Disse for-
delingsregler gælder kun for afgifterne, medens
provenuet fra motorbeskatningen ubeskåret til-
falder landskassen.

De efter 1. januar 1971 gældende bestemmel-
ser har ikke medført nogen ændring i opgave-
fordelingen mellem landsrådet og kommunerne.
De midler, som kommunerne får stillet til rådig-
hed af afgifterne, skal nu dække alle kommu-
nens udgifter med undtagelse af udgifter til so-
ciale formål. Bevilling til disse udgifters afhol-
delse tildeles fortsat af landsrådet på grundlag
af et af de enkelte kommuner udarbejdet bud-
get. Det bemærkes, at de sociale udgifter stort
set refunderes af staten med 30 pct.

En anden væsentlig ændring i bestemmel-
serne efter januar 1971 er nye regler for tilsynet
med kommunernes forvaltning i henhold til
grundlovens § 82. Efter de tidligere bestemmel-
ser blev tilsynet med kommunalbestyrelserne
udøvet af landshøvdingen, uden at der blev
givet detaljerede regler for, hvorledes dette til-
syn skulle udøves. Baggrunden herfor var, at
landshøvdingen som formand for landsrådet
havde indseende med kommunernes økonomi-
ske virksomhed.

Med den nye landsrådslov oprettes et tilsyns-
råd, bestående af landshøvdingen som formand
samt fire medlemmer valgt af landsrådet blandt
dets egne medlemmer. Tilsynsrådet skal føre et
almindeligt tilsyn med kommunalbestyrelserne.
De kommunale budgetter og regnskaber skal
forelægges tilsynsrådet, og regnskaberne revi-
deres af tilsynsrådet, idet man har ophævet ord-
ningen med lokalt valgte revisorer. Tilsynsrå-
dets bemærkninger til regnskaberne forelægges
de kommunale myndigheder, og kommunalbe-
styrelsernes afgørelse vedrørende de fremsatte
bemærkninger meddeles tilsynsrådet. Reglerne
for tilsynet svarer til de danske regler i lov om
kommunernes styrelse.

Tilsynet med landsrådets forvaltning udøves
af ministeren for Grønland. Man har ligesom
for kommunernes vedkommende ophævet be-
stemmelsen om, at regnskabet revideres af to
valgte revisorer, og i stedet blot bestemt, at re-
visionen skal foretages af en af landsrådet ud-
peget revision.

Endelig fastsættes i den nye lov tidsfrister for
budgetters og regnskabers udarbejdelse og af-
levering. For både landsråd og kommunalbesty-
relser bestemmes, at kalenderåret er regnskabs-
år. Budgetterne skal være udarbejdede inden
1. september året i forvejen og inden 1. novem-
ber være behandlet to gange af de kompetente
forsamlinger. Selv om det ikke er nævnt i loven,
er det dog nødvendigt, at budget for de sociale
udgifter udarbejdes så betids af kommunalbe-
styrelserne, at budgetterne kan behandles af
landsrådet og derefter indgå i ministeriets fi-
nanslovforslag, idet som nævnt som hovedregel
30 pct. af de sociale udgifter refunderes af sta-
ten og de resterende 70 pct. af landskassen.

Regnskaberne skal være afsluttede inden 1.
juli i det efterfølgende år. For landsrådets ved-
kommende skal det endeligt godkendte regn-
skab være indsendt til Ministeriet for Grønland
inden 1. november. De kommunale regnskaber
skal være indsendt til tilsynsrådet til revision
inden 1. august.

Omfanget af landsrådets og kommunernes
økonomiske virksomhed belyses af nedenstå-
ende budgettal for 1969:

/. Landskassen
A. Indtægter:

Indførselsafgifter 36,1
Motorbeskatning 2,5
Statsrefusion af sociale udgifter . . 4,4
Andet 1,3

44 3
B. Udgifter: "

1. Administration 3,9
2. Refusion af kommunale,

sociale udgifter 19,6
3. Drift af sociale institutioner m.v. 4,8
4. Diverse sociale udgifter 1,3
5. Reserve 1,0
6. Anlægsudgifter 9,1
7. Andet 2,7
8. Kasseoverskud 1,9

44,3
//. Kommunekasserne
A. Indtægter:

Andel i indførselsafgifter 18,0
Refusion af sociale udgifter:

Landskassen 19,6
Staten 13,1

Andet 0,2

50,9
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B. Udgifter:
Administration
Sociale udgifter
Drift af kommunale virksomheder
Brandvæsen, renovation, snekast-

ning m.v
Anlægsudgifter
Andet

Omfanget af regnskaberne for de enkelte
kommuner giver nedenstående tabel: kommu-
nernes regnskab 1969 et vist indtryk af.

50,9
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Tredie del
Personaleforbruget

KAPITEL 7

Personaleforbruget i forbindelse med budget-, kasse- og
regnskabsvæsenet

Det er i kommissoriet pålagt udvalget at være
opmærksom på de i Grønland eksisterende van-
skelige personaleforhold, der gør det nødven-
digt i videst muligt omfang at rationalisere og
forenkle arbejdet i Grønland. Under hensyn
hertil har udvalget foretaget en undersøgelse af
omfanget, sammensætningen og beskæftigelsen
af det personale, der den 1. april 1970 var be-
skæftiget med Grønlandsadministrationens bud-
get-, kasse- og regnskabsvæsen samt med op-
gaver, der står i nær forbindelse hermed, nem-
lig ved lønadministration, opkrævning af statens
og kommunernes tilgodehavender samt admini-
stration af lån til bolig- og erhvervsformål.

Undersøgelsen viser, at der på det nævnte
tidspunkt var beskæftiget i alt 490 personer ved

løsningen af de omhandlede arbejdsopgaver. En
nærmere analyse af dette tal viser, at 204 var
beskæftiget inden for departementets område,
177 i Den kongelige grønlandske Handel og
109 under Grønlands tekniske Organisation
samt 1 i Grønlands geologiske Undersøgelser.
Af personalet var 170 beskæftiget i København
og 320 i Grønland. For sidstnævnte personales
vedkommende er foretaget en opdeling på ud-
sendt og lokalt personale, der viser, at 178 af
de pågældende eller 55 pct. er udsendt fra
Danmark, og 142 eller 45 pct. er lokalt per-
sonale.

Personalets fordeling på administrationsgrene
og mellem København og Grønland fremgår af
nedenstående tabel:

Til belysning af personaleforbruget har man
endvidere i omstående tabel, jfr. bilag 18 og 19,
foretaget en fordeling af personalet på arbejds-
områder.

Af denne tabel fremgår, at pr. 1. april 1970
var 255 medarbejdere eller godt halvdelen af
det samlede personale beskæftiget ved regn-
skabsføring i snævreste forstand, dvs. med selve
bogføringen, afstemningsarbejde, forberedelse af
materiale til databehandling o.l. Ved lønbereg-
ning, lønbogføring etc. var beskæftiget 92 per-
soner, hvorved dog skal bemærkes, at opgørel-

sen viser personaleforbruget ved nævnte opga-
ver før de omlægninger, der som omtalt i be-
tænkningens afsnit vedrørende lønadministra-
tionen, er ved at blive gennemført i denne.

Personale beskæftiget ved kassearbejde var
ifølge opgørelsen 49. Dette tal er påvirket af, at
statens kasseforvaltning i Grønland er opdelt
på kæmnerkontorerne og Den kongelige grøn-
landske Handel.

I tallet for medarbejdere beskæftiget i Grøn-
land med administrationen af lån til bolig- og
erhvervsformål er medregnet personalet ved bo-
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lig- og erhvervsstøttekontoret i Godthåb, i alt
11. Det væsentligste regnskabsmæssige arbejde
samt opkrævningen af ydelser vedrørende bolig-
og erhvervsstøttelån udføres ved kæmnerkonto-
rerne, medens opgaverne ved bolig- og erhvervs-
støttekontoret samler sig om bevillingen af lån
og den centrale forvaltning af de bevilgede lån.

Det under departementet hørende personale,

der på Grønland er beskæftiget med regnskabs-
mæssige opgaver, er alt overvejende beskæftiget
på kæmnerkontorerne. Efter departementets
placeringsplan pr. 1. januar 1971 udgjorde kæm-
nerkontorernes samlede personale i alt 289.
Fordelingen af dette personale på tjenestesteder
og stillingskategorier m.v. fremgår af nedenstå-
ende tabel:
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Af det samlede personale er halvdelen ud-
sendte og halvdelen lokalt antagne. Kæmnernes
medhjælpere udgør efter tabellen i alt 275 per-
soner. Af dette antal er kun 10 fuldmægtige og
22 overassistenter, medens 243 er assistenter,
kontorassistenter eller elever.

Ved regnskabsføring og de dertil knyttede
funktioner er beskæftiget i alt 142 personer el-
ler halvdelen af det samlede personale. Forde-
lingen pr. 1. januar 1971 på de enkelte tjeneste-
steder fremgår af foranstående tabel.

Godt halvdelen af regnskabspersonalet er ud-
sendt, og lidt mindre end halvdelen er lokalt
ansat. Det er karakteristisk, at næsten en tredje-
del af det lokalt antagne personale består af
elever, nemlig 21 af i alt 69 lokalt antagne.

Udvalget har under sit arbejde været op-
mærksom på, at personaleforbruget inden for de
regnskabsmæssige og dermed samhørende om-
råder er meget stort og har fundet det af væ-
sentlig betydning, at dets forslag indebærer mu-
ligheder for reduktion af dette personale.

Det af udvalget i en særbetænkning stillede
forslag om i videst muligt omfang at centrali-
sere ministeriets samlede lønadministration i
København, har bl.a. et sådant sigte. Udvalgets
i nærværende betænkning stillede hovedforslag
om i videst muligt omfang at centralisere det
samlede regnskabs- og budgetarbejde i Køben-
havn og overgå til edb-teknik giver mulighed
for en væsentlig begrænsning af regnskabsper-
sonalet m.v., ikke mindst som følge af de mu-
ligheder for reduktion af omfanget af mellem-
regningsforhold, som en sådan centralisering
medfører.

Selv om man som følge af udvalgets forslag
opnår en væsentlig begrænsning af det regn-
skabsmæssige arbejde på kæmnerkontorerne i
Grønland, må det antages, at kæmnerkonto-
rerne fortsat vil have behov for et betydeligt
personale, ikke mindst fordi det må forventes,
at kontorernes arbejdsopgaver i forbindelse med
lokalforvaltningen og særlig kommunalforvalt-
ningen vil være stigende. I denne anledning fin-
der udvalget det rigtigt at fremsætte nedenståen-
de bemærkninger om personaleforholdene på
de nævnte kontorer.

De opgaver, såvel af administrativ- som af
regnskabsmæssig art, der påhviler kæmnerkon-
torerne, udføres i Danmark hovedsageligt af et
personale, der har gennemgået en kvalificeret
uddannelse inden for kommunalforvaltningen.
Den af de statslige lønningsmyndigheder førte

løn- og normeringspolitik har imidlertid på
Grønland medført, at der som medhjælpere for
de 17 kæmnere kun er i alt 10 fuldmægtige til
rådighed, resten af personalet, 265, tilhører as-
sistentgruppen. Løntilbuddene inden for denne
gruppe synes imidlertid ikke at kunne tiltrække
personale med den administrative uddannelse,
der er en forudsætning for, at kæmnerkonto-
rerne på fuld tilfredsstillende måde kan løse de
foreliggende arbejdsopgaver, og som følge heraf
må der til kæmnerkontorerne som hovedregel
antages personale uden de påkrævede forudsæt-
ninger, men alene med en almindelig kontorud-
dannelse. Efter de for udvalget foreliggende
oplysninger forbliver det udsendte personale af
assistentgruppen gennemsnitlig mindre end 2 år
på Grønland. Det vil sige, at det udsendte assi-
stentpersonale som hovedregel ikke når at blive
rutinerede inden for de særlige forvaltnings- og
regnskabsmæssige opgaver, der kræves løst af
kæmnerkontorerne, før de pågældende forlader
tjenesten. I disse personalemæssige forhold fin-
der man efter udvalgets opfattelse i ikke uvæ-
sentlig grad forklaringen på det store personale-
forbrug og på, at kæmnerkontorerne på trods
af kæmnernes personlige indsats til tider ikke
har mulighed for at opfylde deres mangesi-
dede virksomhed på en fuld tilfredsstillende
måde.

Det vil efter udvalgets opfattelse være påkræ-
vet, at personale og lønningspolitikken vedrø-
rende kæmnerkontorerne gøres til genstand for
en tilbundsgående overvejelse.

Udvalget har hæftet sig ved den betydelige
anvendelse af udsendt arbejdskraft. Dette for-
hold finder man uheldigt, ikke mindst under
hensyn til at de udsendte lægger beslag på en
tilsvarende del af den begrænsede og kostbare
boligmasse. Udvalget skal pege på det påkræ-
vede i, at den på Grønland opvoksede befolk-
ning i videst muligt omfang inddrages også i
det heromhandlede arbejde. Udvalget er op-
mærksom på, at der ved kæmnerkontorerne er
et ikke ubetydeligt antal lokalt antagne elever.
Disse elevers uddannelsesmuligheder vil imidler-
tid i væsentlig grad være afhængig af, at der
åbnes mulighed for, at kæmnerkontorernes øv-
rige personale har en sådan uddannelse inden
for kommunalforvaltning, at de er i stand til
at yde eleverne en indsigtsfuld og sagkyndig
vejledning. Selv om denne elevbestand åbner
mulighed for en større fremtidig deltagelse i
forvaltningen fra den lokale befolknings side,
står udvalget dog noget uforstående overfor, at
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det har været nødvendigt at foretage så omfat-
tende udsendelse af assistentpersonale, som til-
fældet er.

Under hensyn til det betydelige personalefor-
brug ikke alene inden for kæmnerområdet, men
også inden for Grønlandsforvaltningen (inkl.
Den kongelige grønlandske Handel og Grøn-
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lands tekniske Organisation) som helhed, skal
udvalget endelig henlede opmærksomheden på,
at et løbende rationaliseringsmæssigt tilsyn med
den samlede virksomhed i Danmark og på
Grønland synes påkrævet, jfr. udvalgets forslag
om, at rationaliseringsopgaver henlægges under
den foreslåede centrale økonomiske forvaltning.





Fjerde del
Udvalgets overvejelser og forslag

KAPITEL

Overvejelser og forslag vedrørende budget-, kasse- og regnskabsvæsenet

8.1. Vurdering af budget- og regnskabs-
organisationen

I den følgende gennemgang af svaghederne i
budget- og regnskabsorganisationen inden for
det grønlandske område indgår dels en særskilt
vurdering af henholdsvis departementets, Den
kongelige grønlandske Handels og Grønlands
tekniske Organisations budget- og regnskabs-
organisation og af den tekniske tilrettelæggelse
af de tre regnskabssystemer, dels en vurdering
af den samlede regnskabsorganisation under
Ministeriet for Grønland med vægten lagt på
den indbyrdes koordination af systemerne.

8.1.1. Den kongelige grønlandske Handels og
Grønlands tekniske Organisations budget- og
regnskabsorganisationer

Såvel Den kongelige grønlandske Handel som
Grønlands tekniske Organisation har centrali-
seret bogføringsarbejdet og budgetlægningen i
København og styrer herfra bevillingerne.

Inden for begge institutioner er etableret øko-
nomiafdelinger, der er centralt placeret i orga-
nisationen, og som foruden budget- og regn-
skabsarbejdet forestår kontrol, koordinering af
planlægning og i det hele samtlige de funktio-
ner, der er knyttet til den økonomiske styring
og kontrol af Den kongelige grønlandske Han-
dels og Grønlands tekniske Organisations akti-
viteter.

Den tekniske tilrettelæggelse af bogføringen
er stort set identisk inden for de to styrelser,
idet det samme edb-regnskabssystem benyttes
begge steder med hjemtagning fra Grønland af
det grundlæggende regnskabsmateriale til cen-
traliseret edb-behandling i København.

Mere almindeligt kan det fastslås, at Den
kongelige grønlandske Handel og Grønlands
tekniske Organisation begge råder over mo-

derne regnskabsorganisationer, og i denne hen-
seende adskiller de to styrelser sig ikke fra til-
svarende virksomheder i den private sektor.

8.1.2. Departementets budget- og regnskabs-
organisation

I modsætning til Den kongelige grønlandske
Handel og Grønlands tekniske Organisation,
der begge råder over regnskabssystemer, der er
opbygget med henblik på de specielle opgaver,
disse styrelser varetager, er departementets
regnskabsvæsen opbygget ud fra de principper,
der hidtil har ligget til grund for det central-
administrative statslige regnskabsvæsen, hvor
vægten mindre lægges på styring af og kontrol
med aktiviteten end på kontrol med bevillinger-
nes overholdelse.

Departementets budget- og regnskabsvæsen
har i denne henseende ikke adskilt sig fra det
øvrige statslige regnskabsvæsen, men de særlige
grønlandske forhold har gjort det vanskeligt in-
den for traditionelle rammer at opfylde de krav,
der normalt stilles til en statsstyrelses budget-
og regnskabsvæsen. Det må herved tages i be-
tragtning, at departementets regnskabsvæsen in-
den for det grønlandske område skal registrere
de fleste af de opgaver, som i statsadministra-
tionen i øvrigt er fordelt på samtlige ministerier,
hvortil så kommer de opgaver, der hører under
den kommunale sektor, samt en række opgaver,
der, som f.eks. boligadministrationen, normalt
ikke varetages af det offentlige.

Ministeriets regnskabsvæsen er i øvrigt præ-
get af stærk decentralisering uden tilsvarende
centralstyring, idet der for det første er etable-
ret to større bogholderier - nemlig i ministeriets
regnskabskontor og i Grønlands tekniske Orga-
nisations økonomiafdeling. Dernæst er der in-
den for denne hovedopdeling under ministeriets
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regnskabskontor etableret en række underbog-
holderier, herunder kæmnernes bogføring, der
hver for sig i større og mindre udstrækning
forestår den regnskabsmæssige registrering og
kvartalsvis afgiver oplysning om de enkelte
kontis slutsummer til regnskabskontoret, der
dog først, forinden det årlige regnskab aflægges
til Økonomi- og Budgetministeriet, optager disse
beløb i sin bogføring. På tilsvarende måde op-
tages den af Grønlands tekniske Organisations
økonomiafdeling udarbejdede årsbalance i mini-
steriets bogføring.

En samlet oversigt over indtægter og udgifter
ved departementets aktiviteter foreligger således
kun én gang om året i forbindelse med aflæg-
gelse af årsbalancen. Departementets månedligt
aflagte balancer til Økonomi- og Budgetministe-
riet omfatter derfor kun en begrænset del af
virksomheden inden for ministeriets område,
nemlig departementets eget område samt de ik-
ke selvstændigt regnskabsførende institutioner.

Det kan endvidere nævnes, at departementets
regnskabsvæsen i modsætning til, hvad tilfældet
er i Den kongelige grønlandske Handel og
Grønlands tekniske Organisation, ikke siden
etableringen i 1953 er undergået væsentlige
ændringer til trods for, at regnskabsmaterialets
omfang i den forløbne årrække er mangedoblet,
og at antallet af de opgaver, der påhviler sta-
ten i relation til Grønland, er udvidet væsent-
ligt.

De svagheder, der er konstateret ved udval-
gets gennemgang af departementets budget- og
regnskabsorganisation, vedrører såvel den orga-
nisatoriske opbygning som den tekniske og ad-
ministrative tilrettelæggelse af regnskabssyste-
merne. I det følgende redegøres nærmere for
disse forhold.

8.1.2.1. Svagheder i budgetorganisationen
1 bemærkningerne i udvalgets kommissorium

er med hensyn til budgetlægningen og bevil-
lingskontrollen henvist til de stigende vanske-
ligheder i forbindelse hermed, samt til at over-
ensstemmelserne mellem bevillinger og regnska-
ber ikke har været tilfredsstillende.

Siden 1966 er departementets budgetfunktion
blevet udbygget, og som det fremgår af kapitel
3, afsnit 2, tilstræbes ved budgetlægningen in-
den for departementets administrationsområde
en decentralisering af budgetlægningen, således
at den konkrete udarbejdelse af budgetbidrage-
ne i princippet skal henlægges til den instans,

der siden har dispositionsadgangen over en be-
villing eller dele heraf.

Der er dog fortsat betydelige vanskeligheder
forbundet med budgetteringen og med overhol-
delsen af rammebevillings-cirkulærets disposi-
tionsbegrænsninger, hvilket dog ikke kun er til-
fældet for departementets, men også for Grøn-
lands tekniske Organisations administrationsom-
råde, jfr. statsrevisorernes årlige bemærkninger
over statsregnskabet.

Uanset den stedfundne udbygning af departe-
mentets budgetfunktion er denne da også efter
udvalgets opfattelse på væsentlige punkter fort-
sat utilstrækkelig.

Den forsinkede regnskabsføring medfører så-
ledes, at aktuelle regnskabstal til støtte for bud-
getlægningen ofte mangler, og med deraf føl-
de utilstrækkelig præcision i de skønnede udgif-
ter og indtægter.

Til den manglende præcision bidrager endvi-
dere, at indsendelsen af budgetbidrag fra kæm-
nerne og institutionslederne til landshøvdinge-
embedet og landslederne samt videresendelse af
forslagene til København sker meget sent, hvor-
ved der kun levnes kort tid til efterbehandlin-
gen af budgetforslagene henholdsvis i Godthåb
og København.

Med hensyn til bemandingsplaner for de en-
kelte institutioner i Grønland anvendes dette
nok i en vis udstrækning, men ordningen er
ikke systematisk opbygget fra centralt hold, og
grundlaget for bemandingen er ikke dybtgående
undersøgelser af personalebehovet.

Vanskelighederne med bevillingskontrollen
hidrører blandt andet fra, at regnskabsmæssige
oplysninger om aktuelle udgifter og indtægter
som nævnt først foreligger på så sent et tids-
punkt, at uoverensstemmelser mellem bevilling
og faktiske forbrug først kan konstateres så
sent, at der ikke er mulighed for at påvirke
udviklingen. Endvidere er budget- og regnskabs-
organisationen ikke opbygget således, at mini-
steriet automatisk informeres om den økonomi-
ske stilling ved de enkelte ansvarsområder.

Af andre forhold af betydning for bevillings-
kontrollen kan nævnes, at der i de til de an-
svarlige ledere udsendte delbudgetter ikke skel-
nes mellem udgifter, der skal afholdes i hen-
holdsvis Grønland og København. På en række
konti kan der således trækkes begge steder.

I øvrigt er det ved udvalgets analyse af Mi-
nisteriet for Grønlands budget- og regnskabs-
væsen konstateret, at koordineringen af regn-
skab og budget er utilstrækkelig, hvilket igen
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kan henføres til en uhensigtsmæssig organisa-
tion af regnskabs- og budgetvæsen. Svaghederne
i organisationen behandles i afsnit 8.1.2.4.

8.1.2.2. Forsinkelser af regnskabsføringen
De hidtidige vanskeligheder med at gennem-

føre en rettidig aflæggelse af statsregnskabet for
så vidt angår udgifterne i Grønland har blandt
andet kunnet henføres til, at statsregnskabsfø-
ringen i Grønland ikke løbende har været å
jour. Inden for departementets nuværende regn-
skabssystem i Grønland er dette søgt afhjulpet
ved at erstatte rufbogholderierne i Grønland
med straksbogføringsmaskiner ved de større
kæmnerembeder, men til trods for den betyde-
lige arbejdslettelse, dette indebærer for kæm-
nerne, ankommer regnskaberne, og da især
regnskaberne for årets sidste kvartal, fortsat
med store forsinkelser.

Den kvartalsvise regnskabsaflæggelse i Grøn-
land tilskynder i øvrigt ikke til løbende ajour-
føring af regnskaberne og bidrager i sig selv
til sen regnskabsaflæggelse.

Som følge af den forsinkede regnskabsaflæg-
gelse må hyppigt anvendes skønnede tal i stats-
regnskabet for ét eller flere af de grønlandske
distrikter, hvortil kommer, at regnskaberne for
fjerde kvartal for stort set alle distrikter mod-
tages så sent i København, at ministeriets cen-
trale kontrol og afstemning først kan foretages
efter afslutningen af statsregnskabet.

Af samme grund er regnskabsføringen uegnet
som kontrolinstrument for såvel den lokale ad-
ministration i Grønland som for ministeriet, der
ikke får oplysning om forbruget så betids, at
påkrævede korrigerende forholdsregler kan
træffes.

Endelig skal i denne sammenhæng nævnes,
at budgetlægningen såvel i Grønland som i Kø-
benhavn ikke rutinemæssigt kan baseres på ak-
tuelle regnskabstal. Fremskaffelsen af aktuelle
regnskabstal og statistikker må som oftest ba-
seres på oplysninger, indhentet særskilt hos
kæmnerkontorerne, en ekstra belastning af
disse, der normalt ville kunne undgås, såfremt
regnskabsføringen var å jour.

Udvalget mener imidlertid ikke at kunne ude-
lukke, at en af årsagerne til forsinkelserne i
regnskabsføringen er, at andre opgaver, og ikke
mindst de kommunale, i det daglige arbejde
prioriteres højere end regnskabsføringen.

En sådan holdning kan være forståelig, idet
de aktuelle krav om kæmnerens bistand til løs-
ning af f.eks. kommunale opgaver umiddelbart

må forekomme denne mere presserende end
den fra København krævede rettidige regn-
skabsaflæggelse. At en forsinket regnskabsaf-
læggelse har så vidtgående implikationer, som
tilfældet er, kan vanskeligt anskues af regn-
skabsførerne i Grønland.

Medvirkende har muligvis også været, at
kæmnerne gradvist er vænnet til, at man fra
København synes at have akkviesceret ved en
forsinket regnskabsaflæggelse, og i øvrigt har en
mindre tilfredsstillende vejledning til kæmnerne
og en vis mangel på hensigtsmæssigt udformede
blanketter og formularer gjort arbejdet med
regnskabsførelsen og regnskabsafslutning kom-
pliceret og tidkrævende, jfr. nedenfor.

8.1.2.3. Svagheder i regnskabssystemets
tilrettelæggelse

Som foran nævnt er departementets samlede
regnskabsorganisation ikke undergået væsentlige
ændringer, siden rufbogholderierne etableredes
i København og i Grønland i 1953, når und-
tages, at der er anskaffet straksbogføringsma-
skiner til de større kæmnerembeder.

For så vidt angår de grønlandske regnskabs-
førere, er dog muligheden for at benytte sig af
mere avanceret teknik med den nuværende de-
centrale regnskabsføring begrænset af de særlige
grønlandske forhold, der skaber problemer for
såvel betjening som service og reparation af
mere avancerede bogholderimaskiner og andet
teknisk udstyr.

Den relativt lave teknik, der inden for depar-
tementets område anvendes ved regnskabsførin-
gen i Grønland, er én af forklaringerne på det
store forbrug af - især udsendt - arbejdskraft,
jfr. kapitel 7.

Andre faktorer er dog også medvirkende til
dette store personaleforbrug. Således føres i
Grønland endelige, afsluttede og periodiserede
regnskaber, hvortil kommer den, som det synes,
meget detaljerede og derfor i det daglige ar-
bejde inden for et manuelt system arbejdskræ-
vende kontoplan.

Det umiddelbare indtryk, som udvalgets gen-
nemgang af ministeriets regnskabsorganisation
har givet, er i øvrigt, at regnskabsarbejdet i
Grønland ikke altid er hensigtsmæssigt tilrette-
lagt, og at koordinationen i det hele er util-
strækkelig. Det er således karakteristisk, at
regnskaberne ikke føres ens fra kæmner til
kæmner, hvilket igen kan henføres til, at der
kun i begrænset omfang anvendes standardi-
serede blanketter i arbejdet.
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Også de af kæmnerne førte husleje- og varme-
regnskaber er efter udvalgets opfattelse meget
komplicerede. Dette afspejler igen, at de af mi-
nisteriet udarbejdede forskrifter er komplice-
rede. Det er i øvrigt en yderligere belastning
af kæmnerkontorerne, at forskrifterne underti-
den kan give anledning til fortolkningsproble-
mer med hensyn til, hvem der skal betale, og
hvad der skal betales.

På samme måde er regnskaberne med bolig-
og erhvervsstøttelångivningen kendetegnet af, at
såvel regnskabsinstruksen som ministeriets be-
kendtgørelser er meget indviklede. Det gælder
desuden, at regnskaberne over de enkelte lån
føres manuelt på uhåndterlige og upraktiske
terminslister.

Virkningen af de nævnte forhold er for de
to regnskabsområder, at opkrævningen forsin-
kes, og at regnskabsføringen også i disse til-
fælde er unødigt arbejdskrævende. For bolig- og
erhvervsstøttelånene kommer yderligere, at den
efterfølgende revision i Godthåb ved bolig- og
erhvervsstøttekontorets foranstaltning er meget
tidsrøvende.

8.1.2.4. Generelle svagheder i budget- og
regnskabsorganisationen

Inden for departementets organisation har
regnskabskontoret en forholdsvis underordnet
position. På dette punkt adskiller regnskabs-
kontoret sig ikke væsentligt fra forholdene i ad-
skillige andre fagministerier, men med det bety-
delige arbejdsområde, der sorterer under konto-
ret, og med de betydelige økonomiske interes-
ser, der knytter sig til en effektiv styring og
kontrol af ministeriets bevillinger, burde konto-
ret være centralt placeret i organisationen.

I modsætning til Den kongelige grønlandske
Handel og Grønlands tekniske Organisation fin-
des ikke i departementets organisation en egent-
lig økonomiforvaltning, der samler alle sider af
økonomifunktionen og kun disse.

Når undtages, at kasseforretningerne i Kø-
benhavn sorterer under regnskabskontoret, er
kontorets opgaver i det væsentlige af rent regi-
strerende regnskabsmæssig karakter. Derimod
hører udarbejdelsen af ministeriets budget og
bevillingskontrollen ikke under regnskabskonto-
ret. Disse opgaver påhviler økonomisk-statistisk
kontor i samarbejde med ministeriets fagkon-
torer.

Dette rejser i sig selv en række praktiske
problemer ved koordineringen af regnskab og
budget, men desuden er ordningen ensbety-

dende med, at ansvaret for, at dette sker på
betryggende vis, ikke kan placeres på ét bestemt
sted i ministeriets organisation.

Også på det regnskabsmæssige område er der
begrænsninger i regnskabskontorets beføjelser.
Således har regnskabschefen ikke indflydelse på
ansættelsen af det personale, som i Grønland
skal varetage regnskabsførelsen, ligesom kon-
toret heller ikke i tilstrækkeligt omfang delta-
ger i fagkontorernes overvejelser vedrørende
henlæggelse af nye opgaver til kæmnerkonto-
rerne eller ved ændring af bestående forret-
ningsgange.

I det hele gælder det, at den væsentligste be-
grænsning i regnskabskontorets beføjelser er i
forhold til regnskabsføringen i Grønland, hvor
regnskabsførerne i personale- og arbejdsmæssig
henseende er underlagt landshøvdingen, lige-
som det regnskabsmæssige tilsyn med regnskabs-
førerne, herunder kasseinspektionen, påhviler
regnskabsinspektøren ved landshøvdingeembe-
det, der på landshøvdingens vegne også har ledel-
sen af det samlede kæmnervæsen i Grønland.

Som følge af disse forhold har regnskabs-
chefen kun begrænset indflydelse på tilrettelæg-
gelsen og afviklingen af regnskabsarbejdet i
Grønland.

Karakteristisk for det for Grønland etable-
rede statslige administrationsapparat er det der-
næst, at det i henseende til beslutningsproce-
durerne og kontrolprocedurerne er kendetegnet
af uoverskuelighed. Dette præger hele det grøn-
landske regnskabs- og budgetvæsen, men det er
i første række i kæmnerinstitutionens proble-
mer, at dette kommer til udtryk.

Medens kæmneren formelt er underlagt
landshøvdingen og er dennes stedlige repræsen-
tant, er de daglige forretninger i kæmnerkon-
torerne desuden bestemt af de direkte eller in-
direkte forbindelser med Ministeriet for Grøn-
land, Den kongelige grønlandske Handel, Grøn-
lands tekniske Organisation, landslederne i
Godthåb, de lokale institutionsledere samt di-
verse kommunale organer. Hertil kommer så
den statslige virksomhed, der som politiet i
Grønland og kirken ikke sorterer under Mini-
steriet for Grønland, men under de respektive
fagministerier, og for hvilke kæmnerne er regn-
skabsførere.

På baggrund af denne komplicerede situation
er det efter udvalgets opfattelse en væsentlig
mangel ved det grønlandske administrations-
apparat, at der ikke findes en egentlig organi-
sationsplan. Også selv om de foran beskrevne
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mangler inden for det bestående regnskabssy-
stem kunne udbedres, finder udvalget, at en
tilstrækkelig effektiv kontrol med og styring af
de grønlandske aktiviteter ikke vil kunne gen-
nemføres, før der foreligger en samlet og de-
taljeret organisationsplan for ministeriets admi-
nistrationsområde med en klar angivelse af de
enkelte organisatoriske enheder og disses opga-
ver og ansvar, og med klare kommandolinjer
mellem de budgetlæggende, disponerende og
ansvarlige personer i ministeriet, ved landshøv-
dingeembedet, landslederne samt lokalt i Grøn-
land.

8.1.3. Manglerne ved koordinationen af regn-
skabssystemerne

8.1.3.1. Forskelle mellem systemerne
Som det fremgår af de foregående afsnit, har

udviklingen af de tre regnskabsområder inden
for Grønlandsadministrationen været underka-
stet en uensartet udvikling, hvilket igen har re-
sulteret i en forskellig automationsgrad fra om-
råde til område, og en vidt forskellig tilrette-
læggelse. Om egentlig koordinering inden for
det samlede grønlandske regnskabsvæsen har
der ikke været tale, og en væsentlig del af de
problemer, der er forbundet ikke mindst med
afregningen af de indbyrdes mellemværender,
må tilskrives den forskellige organisatoriske til-
rettelæggelse, og at der anvendes forskellig
teknik.

Departementets regnskaber i København og
i Grønland føres som nævnt i form af rufregn-
skab, og dets regnskabsførere aflægger kun
kvartalsvis regnskab til departementet. Som det
andet yderpunkt står Den kongelige grønland-
ske Handel, inden for hvis regnskabsområde i
Grønland der kun føres meget enkle regnskaber
i form af kasserapporter, og regnskabsmateria-
let kontinuerligt hjemsendes til København,
hvor den egentlige bogføring af indtægter, ud-
gifter, mellemværender etc. sker ved elektronisk
databehandling. Endelig indtager Grønlands
tekniske Organisation på sin vis en mellemstil-
ling med registrering i Grønland af indtægter,
udgifter og mellemværender etc. i en bilags-
journal og med registreringer af mellemværen-
der i Grønland samt af visse udgiftsarter, der
skal føres lokal bevillingskontrol med, men i
modsætning til kæmneren med månedsvis regn-
skabsaflæggelse til København, hvor den egent-
lige bogføring sker, og som i Den kongelige
grønlandske Handel ved hjælp af edb.

De beskrevne forskelle i regnskabsføringens
tilrettelæggelse og med hensyn til anvendt regn-
skabsteknik medfører blandt andet, at afstem-
ningen af mellemregningsforhold, opstået i
Grønland, i hvert fald i forhold til Den konge-
lige grønlandske Handel på en hensigtsmæssig
måde bedst kan ske i København. Hertil kom-
mer, at den ret hyppigt manglende løbende
ajourføring af de grønlandske regnskaber med-
fører, at afstemningen også på disse områder i
det store og hele må foregå i København. Der
skal endvidere peges på, at forskellen i regn-
skabsteknik mellem departementet på den ene
side og de to direktorater på den anden med-
fører, at afstemningen af departementets mel-
lemregning med henholdsvis Den kongelige
grønlandske Handel og Grønlands tekniske Or-
ganisation må foretages manuelt.

De muligheder, der ligger i anvendelsen af
ensartet og mere avanceret teknik, kan på den
anden side belyses med den måde, hvorpå visse
mellemværender udlignes mellem Grønlands
tekniske Organisation og Den kongelige grøn-
landske Handel, der som nævnt har stort set
identiske edb-systemer. Afregningen af leveran-
dørfakturaer vedrørende Den kongelige grøn-
landske Handels indkøb for Grønlands tekniske
Organisations regning udlignes således mellem
de to styrelser ved direkte postering i Grøn-
lands tekniske Organisations regnskab, idet ud-
data fra Datacentralens kørsel af Handelens
regnskabsopgave anvendes som inddata ved til-
svarende kørsler for Grønlands tekniske Orga-
nisation.

8.1.3.2. Grønlandsadministrationens
mellemregningssystem

Den omfattende og mangeartede virksomhed,
som er samlet under Ministeriet for Grønland,
medfører i forbindelse med den omstændighed,
at der hidtil ikke har kunnet afregnes kontant,
at der opstår talrige mellemværender dels mel-
lem dette og andre statsstyreiser, dels mellem
de regnskabsførende institutioner m.v. på depar-
tementets, Handelens og Grønlands tekniske
Organisations områder.

Mellemværenderne er af meget forskellig
art. En væsentlig del af disse opstår, fordi én
af Grønlandsadministrationens grene leverer
ydelser eller løser opgaver for andre grene
af denne, for fagministeriernes lokale institu-
tioner i Grønland og for de grønlandske kom-
muner.

Departementet og kæmnerne varetager så-
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ledes kassefunktionen for Grønlands tekniske
Organisation og opkræver dennes fordringer,
og kæmnerne er endvidere regnskabsførere
for fagministeriernes virksomheder i Grøn-
land og kasserer og regnskabsfører for kom-
munen.

Den kongelige grønlandske Handel foretager
i stort omfang indkøb af varer til departementet
og dettes institutioner i Grønland og for Grøn-
lands tekniske Organisation, og en væsentlig del
af de indkøb, departementets og Grønlands tek-
niske Organisations institutioner m.v. foretager
lokalt i Grønland, sker i Handelens butikker
dér.

Grønlands tekniske Organisation leverer
blandt andet el, vand og eventuelt varme til de-
partementets og Handelens institutioner, fabrik-
ker etc. i Grønland, varetager telefon- og tele-
trafikken og udfører i et vist omfang repara-
tions- og vedligeholdelsesarbejder på statens
bygninger og anlæg i Grønland samt forestår
anlægsvirksomheden.

Ud over foranstående eksempler kan yderli-
gere nævnes, at Handelens udstedsbestyrere va-
retager kæmnerfunktionen, herunder de kom-
munale kasseforretninger, på udstederne og tele-
tjenesten dér, medens Grønlands tekniske Orga-
nisations ensomt beliggende telestationer løser
forskellige trafikale og postale opgaver for Den
kongelige grønlandske Handel.

Afviklingen af mellemværenderne er hidtil
sket ved mellemregning, således at de eksterne
mellemværender, det vil sige mellemværenderne
med andre statsstyreiser, er afviklet ved advise-
ring over statsbogholderiet, medens interne mel-
lemværender er blevet afviklet ved mellemreg-
ning mellem Grønlandsadministrationens regn-
skabsførere indbyrdes, jfr. nedenfor.

Den eksterne mellemregning er fra den 1.
marts 1972 bortfaldet, idet adgangen til at træk-
ke på løbende regning ved advis er ophævet fra
denne dato, jfr. Økonomi- og Budgetministeriets
skrivelse af 13. december 1971, og erstattet af
afregning ved checks trukket på Danmarks
Nationalbank eller pr. giro.

Ministeriet for Grønlands regnskabsorganisa-
tion er som beskrevet i kapitel 4, afsnit 1, op-
delt i to kontohavere, departementet og Den
kongelige grønlandske Handel, samt to regn-
skabsførende direktorater, Grønlands tekniske
Organisation og Grønlands geologiske Under-
søgelser, der begge aflægger regnskab til de-
partementet. Den regnskabsmæssige organisa-
tion på departementets, Handelens og Grøn-

lands tekniske Organisations områder omfatter
endvidere et antal underordnede regnskabsføre-
re hernede og i Grønland, blandt hvilke som de
vigtigste grønlandske skal nævnes kæmnerne,
handelscheferne og Grønlands tekniske Orga-
nisations fælleskontorer.

Regnskabsorganisationens opsplitning på tre
store regnskabsadministrationer i København
med hver et antal underordnede regnskabsføre-
re i Grønland medfører, at mellemregningsnet-
tet bliver omfattende og bevirker, at så at sige
alle implicerede i Grønlandsadministrationen
har en eller anden form for mellemregning med
hinanden.

Det skal endvidere nævnes, at den endelige
udligning af mellemregningsposter mellem de
grønlandske regnskabsførere af regnskabstekni-
ske grunde må ske over hovedbogholderierne i
København ved mellemregning mellem hen-
holdsvis departementet, Grønlands tekniske Or-
ganisation og Den kongelige grønlandske Han-
del, og da Grønlands tekniske Organisation ikke
er kontohaver, har mellemværender mellem
denne og Den kongelige grønlandske Handel
hidtil måttet udlignes gennem departementet
ved advisering mellem dette og Handelen over
statsbogholderiet.

Den interne mellemregning foregår ved po-
steringsmeddelelser, der fremsendes mellem
regnskabsførerne og løbende bogføres på mel-
lemregningskonti. Et fremtrædende træk ved
den etablerede ordning, navnlig med hensyn til
afviklingen af mellemregningsforhold opstået i
Grønland, er det omfattende blanketmateriale i
forbindelse med afviklingen af mellemregnin-
gen, som det har vist sig nødvendigt at etablere
blandt andet for at sikre en hurtig afstemning
af mellemregningsforholdene, og den gentagne
registrering af mellemregningsforholdene i regn-
skaberne.

Som en sammenfatning af udvalgets indtryk
efter gennemgangen af Grønlandsadministratio-
nens mellemregningssystem skal det anføres, at
afviklingen af mellemregningsforholdene bela-
ster regnskabsførerne i Grønland betydeligt og
medfører forskellige ulemper for regnskabsad-
ministrationerne i København, blandt andet
som følge af det betydelige afstemningsarbej-
de, som mellemregningen hidtil har givet an-
ledning til. En forsøgsvis forenkling af for-
retningsgangen på mellemregningsområdet, der
på udvalgets foranledning er iværksat af Grøn-
landsadministrationen, er beskrevet i afsnit
8.2.7.
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8.2. Udvalgets forslag til omlægning af
departementets budget- og regnskabs-

organisation
Af gennemgangen foran fremgår, at det først

og fremmest er inden for departementets om-
råde, at regnskabs- og budgetorganisationen er
utilstrækkelig, hvorimod Den kongelige grøn-
landske Handel og Grønlands tekniske Organi-
sation begge råder over fuldt moderne regn-
skabssystemer, der giver mulighed for en mere
effektiv styring af og kontrol med styrelsernes
respektive aktiviteter.

Betragtes de tre regnskabssystemer under en
samlet synsvinkel, er det imidlertid karakteri-
stisk, at systemerne, blandt andet som følge af
en forskellig automationsgrad og vidt forskellig
tilrettelæggelse, er utilstrækkeligt koordinerede.

Disse forhold taler umiddelbart for, at man
som primær opgave bør søge gennemført en
teknisk og organisatorisk koordinering af de nu-
værende tre adskilte økonomiområder ved eta-
blering af en fælles central økonomiafdeling un-
der ministeriet og med bibeholdelse af økono-
misektioner i Den kongelige grønlandske Han-
del og Grønlands tekniske Organisation.

Det er udvalgets opfattelse, at en sådan ord-
ning i forbindelse med anvendelse af såvel edb
som datatransmission, giver den løsning på de
grønlandske regnskabsproblemer, der både ud
fra effektivitetssynspunkter og ud fra økonomi-
ske overvejelser indebærer de fleste fordele.

Udvalget er imidlertid samtidig opmærksom
på, at en hurtig gennemførelse af et sådant for-
slag ikke mindst på det organisatoriske område
vil være forbundet med store vanskeligheder,
vanskeligheder, der blandt andet kan henføres
til styrelsernes forskellige karakter og arbejds-
områder og netop også til de foran nævnte væ-
sentlige forskelle i de tre regnskabssystemers
opbygning og udviklingsgrad.

Den reorganisation af departementets budget-
og regnskabsvæsen, der efter udvalgets opfattel-
se under alle omstændigheder må anses for på-
krævet, vil medføre gennemgribende ændringer
i ministeriets regnskabsorganisation og kræve et
omfattende og tidkrævende analysearbejde.

Såfremt udviklingen af Grønlands tekniske
Organisations og Den kongelige grønlandske
Handels budget, og regnskabssystemer skal gø-
res afhængig af moderniseringen af departe-
mentets budget- og regnskabsvæsen, løber man
en ikke uvæsentlig risiko for, at tiltrængte ny-
skabelser inden for regnskabssystemerne ikke

kan gennemføres i takt med den almindelige
tekniske udvikling inden for regnskabsområdet
og inden for databehandlingsområdet.

En trinvis løsning af Grønlandsadministra-
tionens regnskabsproblemer vil også være at fo-
retrække under hensyn til de ændringer i det
grønlandske samfunds økonomiske struktur,
som må påregnes at blive resultatet af den af
arbejdsgruppen vedrørende Den kongelige grøn-
landske Handels fremtid afgivne betænkning og
af det arbejde, der foregår i udvalget vedrøren-
de byrde- og opgavefordelingen i Grønland.
Disse ændringer må antages på afgørende punk-
ter at berøre regnskabsvæsenet.

Ved fremsættelsen af sine forslag til en re-
organisation af det grønlandske regnskabs- og
budgetvæsen har udvalget derfor fundet det
nødvendigt at sondre mellem de skridt, der
umiddelbart bør tages med henblik på at afbøde
de nuværende svagheder i ministeriets regn-
skabsorganisation, og de foranstaltninger, der
på lidt længere sigt kan og bør tages med hen-
blik på at tilvejebringe et for hele det grønland-
ske område samlet og integreret regnskabs- og
budgetvæsen. Det skal i øvrigt i denne forbin-
delse understreges, at der efter udvalgets opfat-
telse under alle omstændigheder straks bør eta-
bleres et samarbejde mellem de tre økonomiom-
råder om en koordinering af budget-, kasse- og
regnskabsvæsenet. Dette samarbejde kan etable-
res i form af et permanent rådgivende organ be-
stående af de tre økonomichefer.

8.2.1. Departementets budget- og regnskabs-
organisation i København

Udvalgtes gennemgang af departementets
budget- og regnskabsorganisation har vist, at
vanskelighederne med at opnå en rettidig og til-
fredsstillende regnskabsaflæggelse og en til-
strækkelig effektiv bevillingskontrol umiddel-
bart kan henføres til en række faktorer som an-
vendelse af relativ lav teknik, uhensigtsmæssig
tilrettelæggelse af regnskabsarbejdet i Grøn-
land, utilstrækkeligt definerede kommandoveje
og ansvarslinier, utilstrækkelige direktiver og
instruktioner til regnskabsførerne i Grønland,
utilstrækkelig koordination af regnskabsarbejdet
og budgetarbejdet etc.

Disse svagheder inden for budget- og regn-
skabsvæsenet kan dog igen helt eller delvis hen-
føres til, at den organisation af ministeriets øko-
nomiforvaltning, der tilrettelagdes i begyndel-
sen af 50'erne, og som stort set ikke siden er
blevet ændret, på væsentlige punkter må anses
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for uhensigtsmæssig efter den i de forløbne år
skete udvikling.

Uden en stramning af budget- og regnskabs-
organisationen vil disse svagheder kun delvis
kunne afhjælpes. Specielt vil anvendelse af
avanceret teknik nok indebære en forenkling og
indskrænkning af alle med regnskabsarbejdet
forbundne manuelle operationer, men der vil
samtidig blive krævet en høj grad af »datadisci-
plin« hos regnskabspersonalet med nøje over-
holdelse af tidsfristerne for regnskabsmateria-
lets ekspedition, omhyggelig udfyldning af kas-
seregnskaber, formularer m.v. samt iagttagelse
af eksakte kontrolforskrifter.

Såfremt det af udvalget i afsnit 8.2.4. frem-
satte forslag om en centraliseret edb-behandling
af regnskaberne i København med samtidig ind-
skrænkning af regnskabsførelsen i Grønland til
et minimum gennemføres, vil dette betyde en
aflastning af de grønlandske regnskabsførere,
men det kræves samtidig, at dette arbejde i
Grønland prioriteres højt i forhold til de øvrige,
regnskabsførerne pålagte opgaver.

8.2.1.1. Samling af departementets økonomi-
funktioner

Med henblik på en styrkelse af ministeriets
økonomiforvaltning foreslår udvalget samtlige
økonomifunktioner samlet i en økonomiafdeling
med central placering i ministeriets samlede
organisation. Foruden de opgaver, der i dag
påhviler regnskabskontoret, bør til økonomiaf-
delingen også overføres den væsentligste del af
de opgaver, der i dag udføres af økonomisk-
statistisk kontor.

Det vil endvidere, ikke mindst under hensyn
til koordineringen af ministeriets edb-opgaver,
være naturligt til økonomiafdelingen at hen-
lægge den centrale lønadministration, der er
stillet forslag om i budget- og regnskabsudval-
gets særbetænkning vedrørende lønadministra-
tionen under Ministeriet for Grønland, og som
nu er ved at blive etableret.

Som ansvarlig for ministeriets samlede bud-
get- og regnskabsorganisation vil lederen af
økonomiafdelingen også skulle forestå udviklin-
gen af ministeriets edb-regnskabssystemer, og i
det hele taget det rationaliseringsarbejde, der
løbende bør foretages.

Også ansvaret for koordineringen af den øko-
nomiske planlægning inden for det grønlandske
område bør påhvile økonomichefen.

Som leder af økonomiafdelingen bør ansættes
en højt kvalificeret økonomichef med såvel teo-

retiske som praktiske forudsætninger for at til-
rettelægge og lede en moderne budget- og regn-
skabsorganisation, bas'eret på edb-teknik. Ud-
valget har ikke ment at kunne tage stilling til
dennes lønmæssige placering, men man lægger
afgørende vægt på, at stillingen som økonomi-
chef placeres højt i ministeriets organisation,
og at økonomichefen i forhold til fagkontorerne
og regnskabsførerne udstyres med vidtgående
beføjelser til gennemførelse af de til en effek-
tivisering af regnskabsaflæggelsen nødvendige
foranstaltninger.

Udvalget er opmærksom på, at de i nærvæ-
rende betænkning stillede forslag især inden for
edb-området stiller andre krav til personalets
kvalifikationer, end tilfældet er for det nuvæ-
rende regnskabssystems vedkommende. Det vil
derfor blive nødvendigt dels at uddanne nogle
af de nuværende medarbejdere i regnskabskon-
toret, dels at ansætte nye medarbejdere med de
ønskede kvalifikationer. En vis udvidelse af
regnskabspersonalet i København vil eventuelt
være nødvendig.

De funktioner, udvalget således mener bør
henlægges til økonomiafdelingen, er følgende:

Regnskab
Budget- og budgetkontrol
Økonomisk planlægning
Koordinering af edb-opgaverne
Diverse statistikopgaver
Løn- og personaleadministration
Rationalisering
Regnskabsinspektion
Kasse- og kontrolinspektion
Interne revisionsopgaver.

Denne liste prætenderer ikke at være udtøm-
mende. Afgørende er, at samtlige med økono-
mistyring og -kontrol forbundne opgaver samles
i økonomiafdelingen.

8.2.2. Budget- og regnskabsorganisationen i
Grønland

Som nævnt i afsnit 8.1.2.4. findes ikke en
egentlig organisationsplan for ministeriets sam-
lede ansvarsområde. En sådan bør danne grund-
laget for styrings- og kontrolprocesserne i for-
bindelse med administrationen af bevillingerne
til Grønland.

Udvalget finder det videre nødvendigt at præ-
cisere, at økonomiafdelingen med direkte refe-
rat til departementschefen bør have det fulde
ansvar for ministeriets budget- og regnskabs-
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væsen. Dette gælder ikke mindst i forholdet til
de grønlandske regnskabsførere. Såfremt en ef-
fektiv regnskabsføring var et mål i sig selv,
ville den mest hensigtsmæssige løsning være at
lade kæmnerinstitutionen direkte underlægge
ministeriets økonomiafdeling. Et forslag herom
kan dog ikke bringes i overensstemmelse med
landshøvdingens stilling som leder af kæmner-
institutionen, men den nuværende uklarhed med
hensyn til, hvem der har ansvaret for regn-
skabsvæsenet i Grønland, bør fjernes gennem
en klar tilkendegivelse af regnskabskontorets og
dermed økonomichefens ansvar herfor.

Som en naturlig konsekvens heraf bør kasse-
og regnskabsinspektionen i Grønland, der nu
henhører under landshøvdingen, overføres til
departementet, jfr. det følgende afsnit.

8.2.2.1. Kasse- og regnskabsinspektionen
i Grønland

Kasse- og regnskabsinspektionen ved departe-
mentets institutioner i Grønland, herunder
kæmnerembederne, varetages af regnskabsin-
spektøren hos landshøvdingen. Regnskabs-
inspektøren har på landshøvdingens vegne le-
delsen af det samlede kæmnervæsen i Grøn-
land. Regnskabsinspektøren forestår desuden
revisionen af de kommunale regnskaber, hvilket
sidste anslås at lægge beslag på halvdelen af
hans arbejdskraft.

Der foreligger en beskrivelse af regnskabs-
inspektørens opgaver fra 1968, men ingen
egentlig instruks.

Regnskabsinspektørens arbejdsopgaver og or-
ganisatoriske placering begrænser i sig selv regn-
skabskontorets muligheder for direkte at styre
regnskabsføringen i Grønland.

Udvalget finder, at der bør finde en styrkelse
sted af den nuværende regnskabsinspektion, og
man skal pege på, at det på længere sigt må
påregnes, at nye kontrolopgaver vil blive pålagt
regnskabsinspektionen i forbindelse med over-
gang til datatransmission og deraf følgende
stedlig kontrol med bilagsmateriale m.v.

Udvalget skal derfor foreslå, at regnskabs-
inspektørstillingen organisatorisk henlægges un-
der den centrale økonomiforvaltning, det vil
sige under departementet.

8.2.3. Budgetvæsenet
Udvalgets gennemgang af økonomifunktio-

nerne inden for departementets område har vist,
at udviklingen er løbet fra såvel den nuværende

økonomiorganisation som fra den anvendte tek-
nik, og ikke mindst at budget- og regnskabs-
væsenet er utilstrækkeligt til at sikre en effektiv
styring af og kontrol med statens aktiviteter i
Grønland.

Årsagerne hertil er flere. For det første er i
årenes løb de opgaver, der er pålagt Grønlands-
administrationen, blevet øget væsentligt, og
dette gælder såvel karakteren som omfanget af
disse opgaver. Dette har i sig selv medført, at
grænsen for det nuværende regnskabssystems
kapacitet er nået og måske endda overskredet,
men samtidig er den overskuelighed, der endnu
kendetegnede Grønlandsadministrationen i de
år, hvor størrelsen af årets bevillinger i forhold
til nu var beskeden, ikke længere til stede.

Hvad der imidlertid også er af betydning, er,
at de krav, der i dag stilles i retning af en
effektiv og forsvarlig økonomisk administration
af bevillingerne, er langt større end for 20 år
siden. De øgede krav kan igen henføres til den
kraftige stigning i det offentliges udgifter, men
i øvrigt også til den regnskabstekniske udvik-
ling, der har åbnet muligheder for at skaffe
hurtige og præcise regnskabsoplysninger af en-
hver tænkelig art.

Et væsentligt træk i udviklingen inden for
det offentliges økonomiforvaltning er igen den
større betydning, der tillægges budgettet, der i
højere grad inddrages i styringsprocessen, end
tilfældet hidtil har været. Udvalget har med
sine forslag til en styrkelse af budgetfunktio-
nerne inden for Ministeriet for Grønland der-
for ikke kun tilstræbt at afhjælpe den i kom-
missoriet nævnte utilstrækkelige bevillingskon-
trol, men i det hele at gøre budgettet til et
moderne styrings- og kontrolinstrument, der
kan øge effektiviteten i forvaltningen.

8.2.3.1. Budgetorganisationen
Som det fremgår af udvalgets forslag om en

samling af departementets økonomifunktioner i
en økonomiafdeling, går udvalget ind for en
central styring af budgetarbejdet. Selve budget-
tet bør bygges op omkring klart afgrænsede
ansvarsområder, idet det grundlæggende bud-
getarbejde udføres af de ansvarlige, dispone-
rende. På samme måde forudsætter en effektiv
kontrol med bevillingerne, at kontrollen udøves
såvel centralt gennem løbende sammenholdelse
af budget og bogføring for alle områder, som
decentralt af den disponerende.

Inden for den nuværende budgetorganisation
i departementet følger man også det princip, at
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den konkrete udarbejdelse af budgetbidragene
er henlagt til den instans, der siden har dispo-
sitionsadgangen over en bevilling eller dele der-
af, jfr. kapitel 3, afsnit 2, og også bevillings-
kontrollen er i vidt omfang decentraliseret.

Den centrale styring af budgetarbejdet er
henlagt til økonomisk-statistisk kontor, men me-
dens økonomisk-statistisk kontor ikke organisa-
torisk er samhørende med det nuværende regn-
skabskontor, skal efter udvalgets forslag såvel
regnskabsfunktionen som budgetfunktionen sor-
tere under økonomichefen, jfr. forslaget til en
samling af samtlige departementets økonomi-
funktioner i en økonomiafdeling. Herved vil
koordinationen af budget og regnskab lettes.

Grundlaget for opbygningen af budgetfunk-
tionerne bør i øvrigt være en beskrivelse af de
enkelte underinstitutioners og afdelingers opga-
ver og så vidt muligt med en klar målsætning
for den pågældende virksomhed. Ud fra dette
grundlag fastlægges såvel de aktiviteter, der bør
iværksættes eller er iværksat for at nå de fast-
satte mål, som den administrative struktur, in-
den for hvilken disse aktiviteter skal gennem-
føres. Resultatet er organisationsplanen, der
foruden den administrative struktur fastlægger
arbejdsopgaver samt fordelingen af ansvar og
kompetence mellem de budgetlæggende og di-
sponerende personer inden for ministeriets om-
råde.

Der er en nøje sammenhæng mellem organi-
sationsplanen, budgetlinjen og den planlægning,
der bør ligge til grund for ministeriets virk-
somhed.

Udvalgets forslag om at styrke departemen-
tets økonomifunktioner gennem en centralise-
ring af regnskabsføringen og den efterfølgende
bevillingskontrol udelukker ikke en decentral
ansvarsplacering ved delegering af kompetence
til den lokale ledelse i Grønland. Dette er ikke
mindst af betydning ved en eventuel udvidelse
af rammebevillingssystemet med større handle-
frihed for de disponerende inden for en budget-
teret totaludgift. En sådan decentralisering for-
udsætter på den anden side en centralstyret
kontrol og planlægning efterfulgt af fornødne
vejledninger og instrukser.

8.2.3.2. Budgetlægningen
Forslagene vedrørende budgetlægningen går

ud på, at enhver ansvarlig leder budgetterer de
udgifter, som han har indflydelse på, eller som
han bedst kan vurdere, men i øvrigt således,
at budgetarbejdet på det lokale plan styres fra

den centrale økonomiafdeling i København, der
bearbejder de indkomne budgetbidrag og sam-
ordner dem til det endelige budgetforslag. Med
henblik på den efterfølgende bevillingskontrol,
jfr. afsnit 8.2.3.3. opdeles finanslovens bevillin-
ger i delbudgetter, der er det for den enkelte an-
svarlige bindende bevillingsbudget; delbudgettet
angiver endvidere rammen for den kortperio-
diske rapportering af forbruget hos denne.

I princippet bør således de underordnede
regnskabsføreres budgetbidrag tilgå landsleder-
ne, der indarbejder disse delbidrag i det sam-
lede budgetbidrag vedrørende de respektive om-
råder. De ud fra det samlede godkendte budget
udfærdigede delbudgetter bør i fornødent om-
fang ajourføres, f.eks. når det bevillingsmæssige
grundlag ændres.

Inden for det grønlandske budgetområde vil
den skitserede budgetorganisation ikke konse-
kvent kunne gennemføres. De på lokalt plan i
Grønland udarbejdede budgetbidrag bør således
af tidsmæssige grunde, foruden til landslederne,
sendes direkte til budgetkontoret, således at be-
handlingen af budgetforslagene kan foregå pa-
rallelt i Godthåb og København.

Det påhviler den centrale økonomiforvalt-
ning at styre budgetarbejdet og på en sådan
måde, at de korrektioner, der må foretages ved
bearbejdelsen af de lokalt udarbejdede budget-
bidrag, bliver mindst mulige. Dette kræver igen,
at der udarbejdes en udførlig budgetvejledning,
der løbende føres å jour, og som refererer til et
standardiseret blanketmateriale, udarbejdet til
brug ved udarbejdelsen af budgetbidragene.

Det påhviler endvidere økonomiforvaltningen
at forsyne den lokale ledelse med de regnskabs-
data, der er nødvendige af hensyn til en præcis
budgettering. Som eksempel kan nævnes for-
bruget på vedkommende konti i indeværende år
og året forud, samt diverse statistiske oplysnin-
ger over præstationer m.v., der indgår i vur-
deringen af aktiviteten inden for det område,
budgetforbruget vedrører, jfr. nedenfor.

Udvalget forudsætter en udvidet anvendelse
af bemandingsplaner (normeringer) for de en-
kelte institutioner. Med faste bemandingsplaner
er budgetlægningen for lønudgifterne, der udgør
omkring halvdelen af ministeriets udgifter i
Grønland, delvis en bunden opgave, der kan
løses centralt i København. Det bør dog i
denne forbindelse understreges, at disse beman-
dingsplaner løbende må tages op til revision.

Der må stiles imod, at der ikke kun budget-
teres udgifter og indtægter, men også i mængde
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(f.eks. antal patienter), hvor dette er praktisk
gennemførligt. I det omfang, værdiberegninger
kan foretages centralt i København, kan bud-
getberegningen på lokalt plan begrænses til
disse mængdeangivelser.

Præcisionen i budgetarbejdet bør endvidere
fremmes ved anvendelse af normtal for vigti-
gere udgiftsarter (f.eks. gennemsnitsudgift pr.
elev og pr. kostdag samt andre for budgetlæg-
ningen relevante oplysninger som antal patient-
dage, etagemeter m.v.).

For så vidt angår den del af budgetarbejdet,
der vedrører institutionerne i Grønland, må
dette underkastes de samme vilkår som regn-
skabsførelsen i retning af at lade mest muligt
arbejde udføre i København. Det er allerede
nævnt, at der lokalt alene skal budgetteres de
udgifter, respektive indtægter, som man der har
indflydelse på eller bedst kan vurdere, samt at
budgettering alene i mængder under visse om-
stændigheder er tilstrækkeligt. I det hele gælder
det imidlertid, at der må finde en afvejning
sted på den ene side af hensyn til arbejds-
kraftssituationen og tidsfaktoren og på den an-
den side til det ønskelige i, at de for disposi-
tionerne ansvarlige deltager i budgetlægningen.

8.2.3.3. Bevillingskontrollen
For at opnå en budgetkontrol, der sikrer, at

givne bevillinger overholdes, skal der have fore-
ligget et sikkert budgetteringsgrundlag, jfr. det
foregående afsnit, ligesom det skal være muligt
løbende og uden større forsinkelse at stille det
faktiske regnskabsmæssige forbrug op mod bud-
gettallene. Da ikke kun det forberedende bud-
getarbejde, men også den løbende bevillings-
kontrol skal henlægges til den instans, der har
dispositionsadgangen over bevillingerne, vil der
blive stillet store krav til det fremtidige budget-
og regnskabssystem med hensyn til en hurtig
registrering af regnskabsoplysninger og rappor-
tering af færdige regnskabstal og analyser.
Udvalgets forslag om en styrkelse af hele bud-
getfunktionen er da også betinget af, at der an-
vendes edb ved såvel regnskabsføringen som
ved udarbejdelsen af budgetterne og den efter-
følgende bevillingskontrol.

Et edb-regnskabssystem vil hurtigere kunne
give alle ønskede detaljerede opdelinger af regn-
skaberne på ansvarsområder og lette opdelingen
af konti, hvor disponeringsbeføjelsen i dag er
delt mellem København og Grønland, men des-
uden skal edb-systemet sikre den løbende rap-
portering af budget- og regnskabstal. Denne
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rapportering bør omfatte dels fordelingen af fi-
nanslovens bevillinger på delbudgetter, svarende
til de enkelte ansvarsområder, dels periodiske
regnskabsrapporter til såvel ledelsen i Køben-
havn som de ansvarlige instanser i Grønland.
Disse rapporter, der også bør omfatte budget-
tallene, bør i princippet redigeres således, at de
alene indeholder de oplysninger, der er af inte-
resse for vedkommende ansvarsområde. Her-
igennem vil der efter udvalgets opfattelse blive
mulighed for centralt at foretage en løbende
sammenholdelse imellem budgettal og faktiske
regnskabstal med det formål at finde og under-
søge væsentlige budgetafvigelser.

Også den decentrale bevillingskontrol hos de
lokale ledere i Grønland bør, i det omfang
dette er muligt, bygge på den løbende rappor-
tering fra edb-regnskabssystemet. Denne bevil-
lingskontrol vil være begrænset til de udgifter,
der vedrører de pågældende delbudgetter. Be-
villingskontrollen vedrørende dispositioner fore-
taget i København, blandt andet vedrørende
indkøb til Grønland, vil vedrøre det pågældende
delbudget i København, og bevillingskontrollen
vil således også være henlagt dertil.

Værdien af en på regnskabsrapporterne ba-
seret lokal bevillingskontrol vil dog afhænge af
den tid, der medgår fra udgifternes afholdelse
i Grønland, til rapporterne over forbruget fore-
ligger i Grønland. Selv med meget stramme
frister for indsendelse og edb-behandling af
grundmaterialet samt tilbagesendelse af færdige
rapporter, kan det blive nødvendigt herudover
at etablere en begrænset løbende bevillingskon-
trol med visse konti i forbindelse med de lokale
lederes dispositioner, blandt andet ved afgivelse
af rekvisitioner til København vedrørende ind-
køb. Denne kontrol vil kunne omfatte en vur-
dering af udgiftens størrelse og en konstatering
af, om der er bevillinger til rådighed, samt en
foreløbig registrering af disse beløb.

Inden for Grønlands tekniske Organisations
driftsområde praktiseres i dag en sådan decen-
tral budgetkontrol. Kontrollen udøves af den
på stedet dispositionsberettigede og på grundlag
af de af økonomiafdelingen udarbejdede bud-
getfordelinger. I store træk er kontrollen til-
rettelagt således:

Udgangspunktet for den decentrale budget-
kontrol er budgettet for hver driftsvirksomhed
pr. by samt en skematisk fortegnelse konto for
konto over, hvem der har ansvaret for, at be-
villingen til den enkelte konto overholdes. Så-
fremt flere instanser kan disponere over kon-
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toen, udarbejdes en fordeling mellem de ansvar-
lige instanser.

Fordelingen af budgetterne på de ansvarlige
instanser sker ved økonomiafdelingens foran-
staltning i form af specielle kontokort, der til-
stilles fagkontorerne samt virksomhederne i
Grønland med angivelse af bevillingens stør-
relse. Foruden via kontokort kan virksomhe-
derne i Grønland tildeles bevilling i form af
resolutioner i årets løb.

Kontokortene viser således, hvilket budget-
beløb modtageren af kontokortet er ansvarlig
for, og på grundlag af foreliggende bilagsmate-
riale, der efterfølgende sendes til edb-bogføring
i København, registreres forbruget løbende på
kontokortene.

Den kongelige grønlandske Handel anvender
i begrænset omfang særlige bevillingskontrol-
skemaer til en foreløbig bevillingskontrol i
Grønland. Med henblik på kontrollen med byg-
ningsvedligeholdelser i Grønland udsendes så-
ledes med resolutionerne herom en særlig blan-
ket til hvert enkelt handelssted med henblik på,
at man lokalt fører en oversigt over forbruget
fordelt på de enkelte resolutioner.

Tilsvarende udsendes særlige skemaer til han-
delsstederne vedrørende Handelens fartøjer i
Grønland samt vedrørende forbrug af overtimer
til månedslønnede inden for handelsstedernes
fællesadministration og handelsinspektoratet. På
skemaerne, der ved udsendelsen er påført hen-
holdsvis beløb og antal overtimer, der er til
rådighed i budgetåret, registreres det månedlige
forbrug.

Udvalget har ikke taget stilling til, under
hvilken form registreringerne i Grønland ved
siden af den egentlige bogføring bør foretages.
En mulighed er at lade registreringen foregå
på grundlag af de fra det centrale regnskabs-
væsen periodisk fremsendte og maskinelt ud-
skrevne budgetoversigter, der i så fald bør være
forsynet med kolonner til registreringen. Regi-
streringerne bør imidlertid kun foretages for de
konti, hvor man erfaringsmæssigt har særlige
problemer med at overholde bevillingerne, hvad
enten dette så skyldes geografiske årsager elier
udgifternes særlige karakter.

Også inden for departementets område vil i
øvrigt behovet for sådanne registreringer lokalt
i Grønland være begrænset alene som følge af
indskrænkningerne i den lokale leders disposi-
tionsadgang, der er gældende inden for løn-
området, hvor såvel bemandingen som aflønnin-
gen på forhånd er fastlagt. Mulighederne for

her at påvirke forbruget vil være begrænset til
timeforbruget for løstansatte samt overtimefor-
bruget, og kontrollen kan begrænses til en peri-
odisk opgørelse af og kontrol med antal mand-
timer og eventuelt således, at budgettet udsen-
des som et budget over tilladt timeforbrug.

De nævnte registreringer af forbruget på di-
verse konti er ikke tænkt som en udbygning
af regnskaberne med en egentlig dispositions-
bogføring. Registreringerne skal alene tjene til
støtte for den lokale leders dispositioner over
bevillingerne og skal derfor ikke indrapporteres
til København.

Udvalget udelukker ikke, at det i forbindelse
med en mulig udbygning af statens regnskabs-
væsen til også at omfatte indgåede forpligtelser
vil være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at ind-
føre en sådan dispositionsbogføring også inden
for det grønlandske område. Ved den nærmere
udformning af ministeriets budget- og regn-
skabssystem bør denne eventualitet imidlertid
tages i betragtning.

8.2.4. Forslag om et centraliseret regnskabs-
væsen

Hensynet til aflastningen af de grønlandske
regnskabsførere, og specielt hensynet til kæm-
nerne, forudsætter en central føring af regn-
skaberne, idet arbejdet i Grønland, så vidt dette
overhovedet er muligt, begrænses til en grund-
læggende kronologisk registrering af de enkelte
transaktioner. En sådan centralisering rejser
dels spørgsmålet om, hvilken teknik der skal
anvendes såvel lokalt som centralt, dels spørgs-
målet om, hvor en regnskabscentral for det sam-
lede grønlandske område bedst kan placeres.

Der er dog en sammenhæng mellem de to
spørgsmål, idet mulighederne for at anvende
avanceret teknik i Grønland er begrænsede, og
for så vidt angår anvendelsen af edb kun en
teoretisk mulighed. Udvalget foreslår, at den
systematiske bogføring, som tilfældet allerede er
inden for Den kongelige grønlandske Handel
og Grønlands tekniske Organisation, centralise-
res i København, og at bogføringen sker ved
edb.

For så vidt angår den lokale, kronologiske
registrering af transaktionerne, der skal danne
grundlag for den efterfølgende systematiske
bogføring i København, bør denne i princippet
opbygges på grundlag af attesterede og konte-
rede bilag. Konteringen af bilagene bør, som
tilfældet er i dag, foretages af institutionsle-
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derne, dog bør anvendelsen af forkonterede bi-
lag udbygges og systematiseres.

Den grundlæggende notering i Grønland af
regnskabsposterne bør ske som led i kæmner-
kontorernes kasseekspeditioner og på kasse-
apparater. De til flere kæmnerkontorer allerede
anskaffede straksbogføringsmaskiner vil med
fordel kunne anvendes, og udvalget foreslår, at
samtlige kæmnerkontorer forsynes hermed. De
hidtil anskaffede straksbogføringsapparater er
udstyrede med ni dobbelte tælleværker. Kæm-
nernes behov for øjeblikkelige regnskabsmæs-
sige oplysninger bør klarlægges med henblik på
fastlæggelse af, hvilket antal tælleværker der
bør være på de bogføringsmaskiner, der skal
anskaffes, såfremt udvalgets forslag gennemfø-
res, og med henblik på den bedste udnyttelse
af disse tælleværker.

Straksbogføringsmaskinerne vil i øvrigt kunne
forsynes med kodebåndsaggregater til fremstil-
ling af papirkodebånd, der direkte kan konver-
teres til magnetbånd eller andet maskinlæsbart
medium.

Om papirkodebånd skal fremstilles lokalt i
Grønland eller centralt i København, eller om
f.eks. optisk læsbare tekstsider bør anvendes i
stedet, må det påhvile chefen for den foreslåede
centrale økonomiforvaltning at afgøre. Man
skal dog i denne forbindelse pege på, at såfremt
papirkodebånd fremstilles ved kæmnerkontorer-
ne i Grønland som et led i et reorganiseret
regnskabsvæsen, vil forretningsgangen i Grøn-
land ved regnskabsføringen stort set skulle til-
rettelægges på samme måde som ved anvendel-
sen af datatransmission med vægten lagt på at
fremstille så vidt muligt korrekte inddata til
edb-kørslerne i København. Dog er der ved
anvendelse af datatransmission mulighed for at
foranledige fejl, der findes ved fejlrettelses-
procedurer i edb-systemet, rettet via datatrans-
missionsnettet.

Med hensyn til datatransmissionen vil det ef-
ter alt foreliggende forholde sig således, at der
skal benyttes de samme papirkodebånd, som
kan fremstilles på straksbogføringsmaskinerne.
Såfremt man derfor vælger at lade papirkode-
bånd fremstille løbende i forbindelse med afvik-
lingen af kasseekspeditionerne, vil man til sin
tid uden større omlægninger af forretningsgan-
gen kunne overgå til datatransmission.

Man opnår i øvrigt ved denne fremgangs-
måde, at den væsentligste del af det bilagsmate-
riale, der nu sendes til København, kan forblive
i Grønland.

s*

Såfremt regnskabsoplysningerne overføres til
København fra Grønland ved anvendelse af
datatransmission, vil en afregning efter de inter-
nationalt fastsatte takster muligvis vise sig at
være ensbetydende med en væsentlig merudgift
for regnskabsvæsenet. Merudgiften vil dog for
ministeriet kun være tilsyneladende, idet regn-
skabsoplysningerne efter at være overført til
papirkodebånd kan sendes uden nævneværdigt
merarbejde for telestationerne, der skønsmæssigt
vil modtage den væsentligste del af indtægterne.

8.2.4.1. Etablering af et edb-regnskabssystem
Det er et væsentligt led i udvalgets forslag

om at centralisere regnskabsføringen i Køben-
havn, at der etableres et edb-regnskabssystem
efter de samme retningslinier, som har ligget til
grund for tilrettelæggelsen af Den kongelige
grønlandske Handels og Grønlands tekniske Or-
ganisations regnskabssystemer. Udvalgets over-
vejelser og forslag med hensyn til anvendelse
af elektronisk databehandling inden for Grøn-
landsadministrationens område er indeholdt i
kapitel 9.

8.2.4.2. Fordele og ulemper ved en centrali-
sering af regnskabssystemet

Formålet med at centralisere regnskabsvæse-
net er i første række at opnå en hurtig og effek-
tiv regnskabsaflæggelse ved anvendelse af edb,
samtidig med at man opnår de omkostningsmæs-
sige fordele, som følger af, at manuelle opera-
tioner erstattes af edb, og af, at kostbar, special-
uddannet, udsendt arbejdskraft kan spares.

Endvidere er formålet med centraliseringen
at søge opnået en ensartet og smidig regnskabs-
aflæggelse med løbende registrering af regn-
skabsposterne ordnet efter en kontoplan, der i
sin opbygning svarer til budgetlinjen, og således
at de månedligt aflagte regnskabsbalancer inde-
holder den samlede omsætning for perioden på
de forskellige udgifts-, indtægts-, aktiv- og pas-
sivkonti.

Forslaget om en centralisering af regnskabs-
væsenet må imidlertid også ses i sammenhæng
med ønsket om en effektivisering af hele øko-
nomistyringen og hermed specielt af budget-
funktionen.

Et centraliseret regnskabsvæsen er således
nødvendigt af hensyn til den centrale styring
af budgetfunktionen, der er stillet forslag om i
afsnit 8.2.3.1., og for anvendelsen af edb ved
budgetlægningen.

Endelig er en centraliseret edb-behandling

67



af departementets regnskaber en forudsætning
for koordinationen af departementets, Den kon-
gelige grønlandske Handels og Grønlands tekni-
ske Organisations løbende bogføring, samt i øv-
rigt for en fremtidig integration af de tre regn-
skabssystemer i et fælles regnskabssystem.

Udvalget er opmærksom på, at en centrali-
sering af regnskabsvæsenet med løbende forsen-
delse af det grønlandske bilagsmateriale til Kø-
benhavn begrænser regnskabsførernes adgang til
dagsaktuelle oplysninger.

De underordnede regnskabsførere har således
i dag en daglig og direkte adgang til at ind-
hente regnskabsmæssige oplysninger i det om-
fang, bogføringen er å jour. Ved fastsættelsen
af tidsterminerne for såvel forsendelser af
grundmaterialet som for de centrale edb-kørsler
må derfor tilsikres, at der til regnskabsførerne
tilbagerapporteres nødvendige regnskabsmæs-
sige oversigter og oplysninger om forbruget in-
den for ansvarsområdet med mindst mulig for-
sinkelse og til faste terminer.

En centraliseret bogføring vil tillige omfatte
mellemværendet med lokale debitorer på kon-
trolkonti. Kæmnerkontorerne har i det daglige
arbejde brug for oplysning om mellemværendet
med hver enkelt af disse, men behovet herfor
vil kunne opfyldes ved fortsat føring af det også
i dag anvendte »kontoløse debitorbogholderi«.
Grundlaget herfor vil blandt andet være kopier
af de centralt og maskinelt udskrevne opkræv-
ningsbilag.

Udvalgets overvejelser og forslag med hensyn
til opkrævning og regnskab med statens og
kommunernes udestående fordringer er der nær-
mere redegjort for i kapitel 10, afsnit 4. Udval-
gets hovedkonklusion er, at de udestående for-
dringer i Grønland ikke er nogen hindring for
at centralisere regnskabsvæsenet i København.

8.2.5. Kæmnervæsenet
En nyordning af Ministeriet for Grønlands

budget- og regnskabsvæsen må ifølge sagens
natur tage hensyn til, at landsrådets og kommu-
nernes budget- og regnskabsvæsen sorterer un-
der de grønlandske folkevalgte forsamlinger,
landsrådet og kommunalbestyrelserne.

Det er da også en klar forudsætning for ud-
valgets forslag, at kommunernes budgetter fort-
sat skal udarbejdes og godkendes i Grønland,
ligesom bevillingskontrollen som hidtil skal fore-
tages i Grønland på grundlag af regnskaberne.

Som det fremgår af kapitel 10, afsnit 1, er

det imidlertid udvalgets opfattelse, at det vil be-
tyde en yderligere lettelse for kæmnerne, så-
fremt edb-kørslerne i København også omfatter
de kommunale regnskaber.

Dersom man i dette tilfælde vælger at lade
papirkodebånd fremstille på straksbogførings-
maskinerne, vil det muligvis ikke være nødven-
digt at sende bilagene vedrørende de kommu-
nale regnskaber til København. I modsat fald
må bilagene i særlig forsendelse følge kæmne-
rens øvrige regnskabsmateriale til det centrale
bogføringsorgan i København, der hurtigst mu-
ligt rapporterer det bogførte regnskab tilbage til
kommunen.

Bilagsmaterialet skal returneres til Grønland
til brug ved såvel revisionen som ved budget-
lægning m.v. Den brug, der gøres af bilagene i
København, vil begrænse sig til en formel bear-
bejdelse og konvertering af bilagenes oplysnin-
ger med henblik på den efterfølgende databe-
handling.

8.2.6. Kasseforvaltningen i Grønland
I kapitel 10, afsnit 6, er nærmere redegjort

for udvalgets overvejelser med hensyn til kasse-
forvaltning og kasseinspektion m.m.

Udvalget foreslår en væsentlig styrkelse af
kasse- og regnskabsinspektionen ved ministeriets
regnskabsførere i Grønland. Som en konsekvens
af oprettelsen af en central økonomiforvaltning
i ministeriet, der også skal varetage styringen
af den statslige økonomiadministration i Grøn-
land, foreslås kasse- og regnskabsinspektionen
henlagt under den centrale økonomiforvaltning
og regnskabsinspektørstillingen organisatorisk
placeret under denne, det vil sige under departe-
mentet.

Derimod har udvalget ikke ment at kunne
stille forslag om en centralisering lokalt i Grøn-
land af hele den grønlandske kasseforvaltning,
omfattende også Den kongelige grønlandske
Handel. Man er dog herved opmærksom på, at
en sådan centralisering kan være forbundet med
fordele i den situation, hvor der måtte blive
etableret et fælles edb-regnskabssystem for mi-
nisteriet, Den kongelige grønlandske Handel og
Grønlands tekniske Organisation.

Kassefunktionens centralisering vil i dette til-
fælde medføre en samling af bilagsmaterialet
til den fælles bogføring i København og lette
muligheden for en ensartet behandling og ud-
formning af dette, og samtidig vil en sådan
centralisering medføre visse administrative let-

OS



teiser, blandt andet vedrørende opkrævning af
tilgodehavender i Grønland. Endelig vil der
kunne opnås en mere effektiv udnyttelse af og
kontrol med personalet beskæftiget ved disse
funktioner, ligesom administrationen af den på-
tænkte opkrævning af skat i Grønland må an-
tages at kunne opnå væsentlige fordele ved en
sådan ordning.

8.2.7. Grønlandsadministrationens interne
mellemregning

I afsnit 8.1.3.2. er beskrevet de problemer,
som den omfattende interne mellemregning in-
den for Grønlandsadministrationen volder ved
regnskabsføringen.

En tilbundsgående løsning af mellemregnin-
gens problemer ville kunne tilvejebringes ved
etablering af et fælles regnskabssystem for hele
det grønlandske regnskabsområde, hvorved der
blev mulighed for at bogføre alle indtægter og
udgifter og alle ind- og udbetalinger direkte på
de drifts- og anlægskonti, de retteligt vedrører,
således at mellemregningen mellem regnskabs-
førerne ville bortfalde.

Da udvalget imidlertid under gennemgangen
af Grønlandsadministrationens mellemregninger
blev klar over, at det ville være muligt til let-
telse for administrationen såvel i Grønland som
i Danmark at foretage en vis rationalisering af
forretningsgangene i forbindelse med mellem-
regningssystemet, som kunne gennemføres hur-
tigt af administrationen, nedsatte udvalget en
mindre arbejdsgruppe med den opgave at gen-
nemgå problemerne i forbindelse med mellem-
regningssystemet inden for Grønlandsadmini-
strationen og rapportere til udvalgets formand.

Den nedsatte gruppe foretog en detailmæssig
gennemgang af mellemregningsforholdenes art,
omfang m.v. og af tilrettelæggelsen af mellem-
regningen og anslog, at mellemregningen udgør
ca. 10 pct. af samtlige posteringer for hele
Grønlandsadministrationen, men i særlig grad
koncentreret inden for departementets decen-
trale regnskabssystem, hvor antallet af mellem-

regningsposteringer må antages at ligge væsent-
ligt over det anførte gennemsnit, formentlig
omkring en tredjedel af posteringerne hos de-
partementets regnskabsførere. Gruppen frem-
satte forslag til forenkling af forretningsgan-
gene, ligesom gruppen pegede på, at der ville
kunne ske en vidtgående afvikling af mellem-
regningen, såfremt der gennemførtes en centra-
lisering af Grønlandsadministrationens kasse-
og regnskabsfunktioner.

Forslagene samlede sig især om en forenkling
af afviklingen af mellemværender opstået i
Grønland.

Med henblik herpå foresloges blandt andet,
at de mange ofte beløbsmæssigt mindre mellem-
værender mellem på den ene side departemen-
tets institutioner, dvs. kæmneren, og Grønlands
tekniske Organisations virksomheder, dvs. fæl-
leskontoret, og på den anden side Handelen,
så vidt muligt burde udlignes kontant i Grøn-
land enten straks eller med korte mellemrum.
En sådan fremgangsmåde vil vel især medføre
lettelser for Den kongelige grønlandske Handel,
hvis butiksadministration m.v. i Grønland byg-
ger på kontantsystemet, men også indebære let-
telser for departementets og Grønlands tekniske
Organisations regnskabsadministration. Man pe-
gede endvidere på, at mellemregningen mellem
kæmner og fælleskontor kunne indskrænkes be-
tydeligt, såfremt der hos fælleskontorerne etab-
leredes forskudskasser til afholdelse af mindre
udgifter.

Administrationen har herefter arbejdet videre
med spørgsmålet om en forenkling af forret-
ningsgangene på mellemregningsområdet, og
der er foreløbig forsøgsvis i en række byer
etableret kontantafregning af en række mellem-
værender mellem departementets institutioner
m.v. og Handelen.

Det er udvalgets opfattelse, at med den for-
enklede forretningsgang og ved en modernise-
ring af departementets budget- og regnskabs-
organisation efter de af udvalget angivne ret-
ningslinjer vil problemerne i forbindelse med
mellemregningen delvis være løst.
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KAPITEL 9

Anvendelsen af elektronisk databehandling inden for
Grønlandsadministrationens regnskabsområder

9.1. Indledning
Ved den administrative omlægning inden for

det grønlandske område i 1950 ophævedes
Grønlands Styrelse, og det senere Grønlands-
ministerium etableredes som et departement un-
der Statsministeriet. Samtidig udskiltes Den
kongelige grønlandske Handel som et direktorat
under departementet. Den regnskabsmæssige
udskillelse af Handelens virksomheder fra
Grønlandsdepartementet fandt dog først sted
den 1. april 1952.

Inden for de to selvstændige regnskabsområ-
der etableredes i København maskinbogholde-
rier med gennemskrivning, medens regnskabs-
føringen i Grønland hos såvel kæmnerne som
handelsstederne tilrettelagdes som manuelle ruf-
bogholderisystemer.

I den siden da forløbne årrække er departe-
mentets maskinbogholderi i København ikke
undergået væsentlige ændringer, hvilket heller
ikke er tilfældet med den under departementet
hørende regnskabsføring i Grønland, når und-
tages kæmnerembederne i Nanortalik, Juliane-
håb, Narssaq, Godthåb og Egedesminde, hvor
rufbogholderierne er erstattet af straksbogfø-
ringsmaskiner. Inden for departementets regn-
skabsområde anvendes elektronisk databehand-
ling kun i forbindelse med lønberegning og løn-
anvisning, jfr. i øvrigt kapitel 10, afsnit 3.

Den kongelige grønlandske Handels regnska-
ber blev i 1958 omlagt til hulkort, idet rufbog-
holderierne i Grønland successivt nedlagdes, og
regnskabsmaterialet blev herefter hjemsendt til
behandling og bogføring i København hos Sta-
tens Hulkortcentral. Den egentlige bogføring i
Grønland under Handelens regnskabsområde
har siden da stort set været begrænset til fø-
ringen af kasserapporter. Ved siden heraf føres
dog vareregnskaber, herunder regnskaber for
butikker og bagerier samt produktionsregnska-
ber for såvel fabrikkerne som den traditionelle
grønlandske produktion. I øvrigt anvendes ved

kasseregistreringen straksbogføringsmaskiner i
alle større byer samt ved Søndre Strømfjord.

Motiveringen for omlægningen af hovedbog-
holderiet til hulkort var dels en væsentlig for-
øgelse af det i øvrigt meget sæsonbetonede bog-
føringsarbejde, dels et ønske om at opnå be-
sparelser inden for regnskabsfunktionen, hvilket
sidste ikke mindst opnåedes ved nedlæggelse af
17 selvstændige bogholderier i Grønland. Af
fordele, der i øvrigt var forbundet med over-
gangen til anvendelse af hulkort, kan nævnes
en hurtigere regnskabsaflæggelse samt det for-
hold, at man fik mulighed for at foretage gen-
nemgribende regnskabsanalyser af vigtige om-
råder inden for Handelens virksomhed.

Den i 1958 etablerede bogføring ved hjælp
af hulkortmaskiner var i realiteten kun en over-
gangsordning, idet man havde tilrettelagt syste-
met således, at det senere uændret ville kunne
overføres til edb-teknik. Det forberedende ar-
bejde med omlægningen til edb påbegyndtes i
1961, og pr. 1. januar 1964 overgik regnskabs-
førelsen fuldstændigt til Datacentralen.

Lige siden overgangen til anvendelse af hul-
kort har Den kongelige grønlandske Handels
regnskabsafdeling på grundlag af det fra afde-
lingerne i København og handelsstederne i
Grønland modtagne regnskabsmateriale frem-
stillet et papirkodebånd, der under hulkortløs-
ningen konverteredes til hulkort på Statens Hul-
kortcentral og efter overgangen til edb i 1964
til magnetbånd på Datacentralen. Efter 1970 er
papirkodebåndene delvis erstattet af optisk læs-
bare tekstsider, der på Datacentralen konver-
teres til magnetbånd.

Som en selvstændig edb-opgave føres af
Datacentralen for Handelen siden 1968 et leve-
randørkartotek, der blandt andet anvendes ved
afregning med leverandørerne. Andre selvstæn-
dige edb-opgaver under Handelens regnskabs-
afdeling omfatter føringen af afgiftsregnskabet
vedrørende beregning af afgifter til Den grøn-
landske landskasse, salgs- og råvarestatistikker,
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udhandlings- og bruttoavancestatistik, bonusbe-
regninger, samt regnskabet med stålgasflasker,
der er i omløb i Grønland.

Grønlands tekniske Organisation, der hidtil
havde været en afdeling i Ministeriet for Grøn-
land, etableredes fra 1. januar 1965 som et di-
rektorat under ministeriet. Grønlands tekniske
Organisation havde dog forinden gradvist over-
taget alle væsentligere regnskabsfunktioner så-
vel i København som i Grønland og etableredes
i øvrigt fra 1. januar 1962 som selvstændigt
regnskabsførende. Da imidlertid organisationen
ikke samtidig blev selvstændig kontohaver i Fi-
nanshovedbogholderiet, måtte regnskabet fortsat
betragtes som et led i departementets regnskab,
ligesom departementet udfører dets kasseforret-
ninger. Det i 1962 i organisationen installerede
maskinbogholderi omlagdes fra 1. januar 1965.
Herefter udførtes den daglige bogføring som
hidtil med kontokort og journal, men boghol-
derimaskinerne forsynedes med kodebåndsud-
styr, således at der automatisk produceredes et
kodebånd, på grundlag af hvilket Datacentralen
udarbejdede Grønlands tekniske Organisations
balancer.

Da Grønlands tekniske Organisation pr. 1. ja-
nuar 1966 overtog regnskabsførelsen for tele-
stationerne i Grønland, kulbruddet i Qutdlig-
ssat og skibsværftet i Holsteinsborg, der hidtil
havde sorteret direkte under departementets
regnskabskontor, blev Grønlands tekniske Orga-
nisations regnskabsføring på ny taget op til revi-
sion, og fra 1. januar 1967 er ikke kun balancer-
ne, men Grønlands tekniske Organisations sam-
lede regnskab blevet udført på Datacentralen.

Løsningen af Grønlands tekniske Organisa-
tions regnskabsopgaver ved edb er i dets nuvæ-
rende udformning baseret på programmet for
den tilsvarende løsning af Den kongelige grøn-
landske Handels regnskabsopgave. Det var i øv-
rigt ved etableringen i 1967 forudsat, at en
eventuel fremtidig samkøring af de to regn-
skabsopgaver ville kunne finde sted uden større
vanskeligheder.

Foruden til regnskabsopgaven anvendes edb
ved ajourføringen af anlægsplanerne, omfat-
tende dels tidsplanlægningen dels den økonomi-
ske planlægning. Som en anden uafhængig edb-
opgave føres endvidere af Datacentralen til
brug blandt andet ved automatisk udarbejdelse
af overslag og kontroltilbud for anlægsarbej-
derne i Grønland et kartotek over enhedspriser
for en række almindeligt forekommende ar-
bejdsoperationer.

9.2. Koordination af regnskabssystemerne
I kapitel 8, afsnit 1.3., er omtalt den mangel-

fulde koordination af de tre regnskabssystemer
inden for ministeriets område, der først og
fremmest har givet sig udtryk i problemerne i
forbindelse med afregningen af de indbyrdes
mellemregninger. Betragtes mellemregningspro-
blemet isoleret, vil det fulde udbytte af den
avancerede edb-teknik først kunne opnås inden
for et fælles integreret system omfattende hele
Grønlandsforvaltningen. Dette har igen til for-
udsætning, at der arbejdes med ensartet opbyg-
gede kontoplaner for de tre økonomisektioner
under det statslige grønlandske område.

Følges udvalgets forslag om, at man i første
omgang alene bør tilstræbe en reorganisering
og modernisering af departementets budget- og
regnskabsorganisation, vil et fælles integreret
system inden for en samlet økonomiforvaltning
først på noget længere sigt kunne etableres. Det
er imidlertid under alle omstændigheder nød-
vendigt, at der mellem de tre økonomisektioner
indgås et nært samarbejde på dette område med
henblik på koordinationen af de fælles regn-
skabsproblemer og tilrettelæggelse af fælles for-
retningsgange samt samarbejdet med Datacen-
tralen. Ikke mindst i forbindelse med arbejdet
med videreudviklingen af et én gang etableret
fælles edb-system og med kortlægning af, hvilke
nytilkomne opgaver der bør løses ved edb, vil
et koordinerende organ være nødvendigt.

9.3. Det fremtidige statslige regnskabs- og
budgetvæsen

9.3.1. Hovedtræk i udviklingen

De opgaver, der i henhold til udvalgets kom-
missorium skal løses, tager sigte på at sikre en
rettidig og tilfredsstillende regnskabsaflæggelse
samt en bedre overensstemmelse mellem de
givne bevillinger og statsregnskabet.

Det er derimod ikke direkte pålagt udvalget
at undersøge, om den regnskabsmæssige orga-
nisation bør udbygges til at løse nye opgaver,
eller om de principper, der ligger til grund for
regnskabsvæsenets nuværende opbygning og
funktionering, må gøres til genstand for en om-
vurdering i lyset af den udvikling, der foregår
inden for det statslige regnskabs- og budget-
væsen, først og fremmest i USA og Sverige,
men i øvrigt også i Danmark.

Ved den praktiske udformning af det regn-
skabs- og budgetvæsen, der skal opbygges for
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det samlede grønlandske område, er det imid-
lertid nødvendigt at tage hensyn til den forven-
tede udvikling inden for det statslige regnskabs-
og budgetvæsen i øvrigt og i det hele at tilstræ-
be et budget- og regnskabsvæsen, der er et egnet
styringsinstrument for ledelsen. Ikke mindst
med henblik på et eventuelt fælles edb-system
er det vigtigt, at der skabes et samlet overblik
over det fremtidige databehandlingsbehov, så-
ledes at systemerne kan tilrettelægges med ud-
videlser og en fremtidig sammenlægning for
øje.

Den udviklingsproces, der er i gang inden for
det statslige regnskabs- og budgetvæsen her-
hjemme og i udlandet, tager sit udgangspunkt i
budgettet som et formålsrettet, administrativt
styreorgan. Hvor statsbudgettets funktion tidli-
gere først og fremmest var rent registrerende,
lægges hovedvægten nu på budgettet som et in-
strument til økonomisk planlægning, styring og
kontrol af statsstyreisernes aktivitet med hen-
blik på at fremme effektiviteten i forvaltningen.

De metoder, der herved bringes i anvendelse,
er i USA gradvist blevet udviklet og indført i
forvaltningen. Det seneste stadium i udviklingen
repræsenteres af programbudgetteringssystemet
PPBS (: Planning, Programming, Budgeting
System), der i USA i 1960erne udvikledes inden
for forsvaret. Det anvendes nu tillige inden for
den civile administration i USA, ligesom det
blandt andet er indført inden for dele af den
svenske og finske statsadministration.

Ved program forstås i denne forbindelse en
plan over omkostninger og præstationer for en
aktivitet, som skal føre til et givet mål.

Det falder uden for rammerne af udvalgets
opgave at tage stilling til, om et programbud-
getteringssystem i dets mest konsekvente udfø-
relse med fordel kan anvendes inden for det
grønlandske område, og i øvrigt må en sådan
afgørelse afvente resultatet af den nedenfor om-
talte arbejdsgruppes overvejelser. Det skal her
kun nævnes, at der i alt væsentligt ikke i syste-
met indgår metoder, der ikke i forvejen er
kendt og anvendt inden for budgetvæsenet. Det
ny synes alene at bestå i, at disse metoder søges
anvendt inden for den offentlige sektor.

9.3.2. Effektiviseringen af statens regnskabs-
føring og samlede økonomiforvaltning

9.3.2.1. Allerede gennemførte reformer
Inden for statens regnskabs -og budgetvæsen

har bestræbelserne for at effektivisere forvalt-

ningen foreløbig givet sig udslag i ændrede for-
skrifter for udarbejdelse og opstilling af forsla-
gene til finanslov.

Ved rammebevillingsordningens indførelse,
første gang ved udarbejdelsen af bidrag til fi-
nanslov for finansåret 1966-67, overførtes en
række af de hidtidige specifikationer af enkelte
udgifter fra finanslovforslagets tekst til an-
mærkningerne samtidig med, at administratio-
nens ledere fik udvidede dispositionsbeføjelser
over visse bevillinger. Det blev ved udarbejdel-
sen af forslag til finanslov for 1969-70 fulgt
op med sammenstilling af bevillingsposterne ef-
ter hovedformål (hovedafsnit, hovedkonti), lige-
som ansvaret for administrationen af bevillin-
gerne præciseredes gennem samling af såvel
drifts-, anlægs- som tilskudsbevillinger efter mi-
nisterium. I forvejen var det første skridt i ret-
ning af at klassificere bevillingerne efter sty-
ringsmulighed taget ved udskillelsen af tilskuds-
bevillinger. Samtidig påbegyndtes udarbejdelsen
af flerårige budgetter.

9.3.2.2. Økonomi- og Budgetministeriets
edb-regnskabsgruppe

Gennemførelsen af disse reformer har kun i
begrænset omfang stillet større krav til styrelser-
nes regnskabsvæsen og den af disse anvendte
teknik. Den videre udbygning af det statslige
regnskabsvæsen, således at dette kan løse de
opgaver, som er en forudsætning for en mere
effektiv styring af forvaltningen, kræver der-
imod en fuldstændig reorganisation af dette.

Finansministeriet nedsatte i 1970 en arbejds-
gruppe med den opgave at undersøge mulighe-
derne for at opnå en effektivisering af statens
regnskabsføring og samlede økonomiforvaltning
samt en fremskyndelse og udbygning af regn-
skabsaflæggelsen med henblik på en hurtigere
og fyldigere fremskaffelse af informationer om
statens økonomiske aktiviteter. I gruppens kom-
missorium er givet følgende retningslinjer for
arbejdet.

- En koncentration af institutionernes kasse-
og regnskabsopgaver gennem henlæggelse af
den væsentligste del af disse til en eller flere
regnskabscentraler.

- Anvendelse af edb til udførelse af hovedpar-
ten af kasse- og regnskabsopgaverne samt til
en integration af institutionernes regnskaber.

- En udbygning af regnskaberne, således at dis-
se blandt andet også kommer til at omfatte
indgåede forpligtelser (dispositionsbogføring).
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En teknisk udformning af regnskabssystemet,
der tillader de enkelte institutioner efter be-
hov at supplere det officielle regnskab med
interne regnskaber, der viser udgifternes for-
deling på ansvarsområder, større projekter
m.v.

9.3.3. Indpasningen af det grønlandske regn-
skabsvæsen i et reorganiseret statsligt regnskabs-
system

Den opgave, der i henhold til kommissoriet
for Økonomi- og Budgetministeriets edb-gruppe
er pålagt denne inden for statens regnskabs-
føring og samlede økonomiforvaltning svarer i
væsentlige træk til den opgave, der er pålagt ud-
valget i forhold til det grønlandske område.

Med hensyn til den i retningslinjerne for edb-
gruppens arbejde forudsatte koncentration og
integration af institutionernes kasse- og regn-
skabsopgaver vil dette, såfremt en sådan ord-
ning gennemføres, også få virkninger for den
grønlandske regnskabsorganisation. Vurderingen
af disse virkninger må naturligvis afvente det
færdige resultat af edb-gruppens overvejelser.
Det er imidlertid udvalget bekendt, at man i ar-
bejdsgruppen er opmærksom på, at større insti-
tutionsområder kan have et så omfattende og
differentieret informationsbehov, at de vanske-
ligt vil kunne indpasses i et standardsystem,
hvorfor der må åbnes mulighed for at holde
sådanne institutioner uden for regnskabssyste-
met, således at institutionerne fortsat varetager
egne regnskabs- og kasseopgaver og alene er
knyttet til regnskabssystemet som associerede
institutioner.

En betingelse for opnåelse af en sådan asso-
cieringsordning må ifølge arbejdsgruppen være,
at institutionernes regnskabsvæsen udover at til-
godese egne behov løbende og i en på forhånd
godkendt form kan forsyne det af arbejdsgrup-
pen overvejede centrale regnskabssystem med
aktuelle og relevante regnskabsoplysninger til
brug ved udarbejdelsen af periodiske regnskaber
for staten som helhed, tværgående økonomiske
analyser m.v. En opfyldelse af disse krav vil an-
tagelig forudsætte, at regnskabs- og kasseopga-
verne som hovedregel varetages af centrale
regnskabskontorer hos de associerede institutio-
ner, samt at opgaverne i størst muligt omfang
løses ved anvendelse af edb enten på institutio-
nernes egne anlæg eller på servicebasis.

Det grønlandske område bør efter udvalgets

opfattelse ikke knyttes direkte til et eventuelt
centraliseret statsligt regnskabsvæsen, men alene
tilstræbe en associering hertil, idet de grønland-
ske regnskaber for store deles vedkommende
kun med vanskelighed vil kunne indpasses i et
standardsystem omfattende de fleste statsinsti-
tutioner. I den udstrækning, det er muligt, bør
man imidlertid udnytte de fordele, der vil være
forbundet med, at aktiviteter i Grønland regn-
skabsmæssigt behandles som de tilsvarende i
Danmark. Eksempelvis vil det ved en effektivi-
tetskontrol være ønskeligt at kunne foretage en
sammenligning af resultater fra Grønland med
de samme aktiviteter i Danmark.

Sådanne hensyn bør på den anden side ikke
forsinke en gennemførelse af udvalgets forslag.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at
sige noget om, hvornår eventuelle forslag om en
centralisering af statens kasse- og regnskabsvæ-
sen kan påregnes gennemført, men under hen-
syn til opgavens omfang er det en rimelig an-
tagelse, at der vil medgå mindst 4 å 5 år, før
dette sker. I øvrigt må det antages, at begge
edb-systemer vil være så fleksible, at en asso-
ciering ikke vil medføre større problemer.

Indførelse af interne regnskaber vil for de-
partementets område og dele af Grønlands tek-
niske Organisations administrative og service-
betonede virksomhed betyde en væsentlig ud-
videlse af regnskabsfunktionen, hvilket også
gælder suppleringen af regnskaberne med oplys-
ning om ydede præstationer og med beregning
af omkostningerne pr. ydet præstation. Den
kongelige grønlandske Handel og Grønlands
tekniske Organisations øvrige virksomhed om-
fattes i forvejen af den detaljerede regnskabs-
føring, som kendetegner et moderne erhvervs-
mæssigt orienteret regnskabsvæsen.

Interne regnskaber og præstationsanalyser in-
den for administration eller rent servicebetonet
virksomhed må endnu betragtes som væren-
de på forsøgsstadiet. Interne regnskaber bør
kun opstilles i det omfang det kan ske som led
i en integreret edb-regnskabsføring, det vil sige
ud fra de samme grundposteringer, som stats-
regnskabet er baseret på. Den i Grønland eta-
blerede regnskabsføring ville herved ikke blive
belastet. Registrering af præstationer kræver
derimod en selvstændig rapportering og bør kun
indføres på områder, hvor præstationsanalyser
er af afgørende betydning for planlægning og
styring af aktiviteten. Omvendt må det fastslås,
at et eventuelt integreret edb-system skal tilret-
telægges således, at præstationsanalyser til en-
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hver tid kan indføres på de områder, hvor det
skønnes nødvendigt.

Dispositionsbogføring, der består i registre-
ring af indgåede, endnu ikke effektuerede for-
pligtelser, skal sikre en effektiv løbende kontrol
med forbruget af givne bevillinger samt give et
bedre grundlag for planlægning på kortere sigt.

En forudsætning for dispositionsbogføringens
egnethed som instrument til kontrol med givne
bevillinger er det - som ved bevillingskontrol i
det hele - at forbruget af givne bevillinger samt
indgåede forpligtelser løbende kan rapporteres
til den for forbruget ansvarlige.

9.3.4. Forslag om anvendelse af edb

9.3.4.1. Motivering for anvendelse af edb
Udvalgets forslag om ministeriets økonomi-

forvaltning og regnskabssystem udelukker ikke
i sig selv, at de grønlandske regnskabsførere fo-
restår en væsentlig del af regnskabsføringen in-
den for deres respektive områder. En sådan løs-
ning kan dog vanskeligt forenes med nødven-
digheden af at rationalisere og forenkle arbejdet
i Grønland. I kommissoriet er denne nødven-
dighed motiveret med de i Grønland herskende
vanskelige personaleforhold, men dette kan sup-
pleres med, at mulighederne for at anvende me-
re avanceret teknik ved regnskabsføringen i
Grønland er begrænsede, og for så vidt angår
anvendelsen af edb kun en teoretisk mulighed,
jfr. kapitel 10, afsnit 7.

Den omstændighed, at man inden for Grøn-
lands tekniske Organisation og Den kongelige
grønlandske Handel allerede har fundet det
hensigtsmæssigt at lade alle væsentligere regn-
skabsopgaver udføre ved edb, er derhos i sig
selv bestemmende for, at den ensartede behand-
ling af regnskabsmaterialet i et fælles regn-
skabssystem må ske ved edb, idet det næppe er
realistisk at overveje en overgang til delvis ma-
nuel behandling af de nu ved edb førte regn-
skaber.

Det følger heraf, at det fælles regnskabssy-
stem i hovedtræk må opbygges som den af Den
kongelige grønlandske Handel og til dels af
Grønlands tekniske Organisation valgte løsning
med de enklest tænkelige registreringer af
grundmaterialet i Grønland og en efterfølgende
centraliseret edb-behandling af regnskabsmate-
rialet i København.

Afgørende i denne sammenhæng er også, at
samtidig med, at regnskabsopgaverne koncen-

treres, skal regnskaberne udbygges med henblik
på en mere effektiv styring af og kontrol med
de forskellige aktiviteter under ministeriets om-
råde og med henblik på at tilvejebringe et bedre
grundlag for planlægning og budgettering. Ud-
førelsen af de fleste af disse opgaver kræver en
udbygning af konteringen med en samtidig an-
vendelse af regnskabernes enkeltposter til vidt
forskellige formål. Endvidere må der stilles det
krav til regnskabsfunktionen, at den har en så-
dan fleksibilitet, at nye og uforudsete opgaver
uden større vanskelighed kan indpasses i syste-
met.

Manuelle regnskabssystemer vil kun med til-
nærmelse kunne opfylde disse krav, hvortil
kommer den væsentlige udvidelse af regnskabs-
personalet, som de udvidede opgaver betinger.
Ved et integreret edb-system vil disse forudsæt-
ninger derimod være opfyldt. Det er således
muligt ved edb i én arbejdshandling at indlæse
de enkelte regnskabsposter på alle ønskede kon-
ti, f.eks. både på finanslovkonti (statsregnskab),
ansvarsområde og på aktivitetsområde, ligesom
systemet giver mulighed for som uddata at le-
vere regnskabsposterne i enhver ønsket grup-
pering.

Det er ikke mindst dette sidste, der gør det
muligt at løse uforudsete opgaver, men i øvrigt
vil et moderne edb-system opbygget af moduler
kunne arbejde selektivt således, at kun regn-
skabsoplysninger, der er af væsentlig betydning,
udskrives. For eksempel vil kontoudskrifter til
grønlandske regnskabsførere kunne begrænses
til konti vedrørende forbrug, man lokalt har an-
svaret for, og yderligere til de tifælde, hvor for-
bruget indicerer en overskridelse af det for ved-
kommende konto budgetterede beløb.

Endelig må det tages i betragtning, at det
grønlandske regnskabsvæsen efter alt forelig-
gende inden for et begrænset åremål skal asso-
cieres et statsligt regnskabs- og budgetvæsen,
der fuldstændigt er overgået til edb.

Sammenfattende finder udvalget, at kun en
edb-løsning kan komme i betragtning ved den
centrale føring af de grønlandske regnskaber.

93.4.2. Edb-systemets opbygning
Udvalget har i sine overvejelser af, hvorledes

det grønlandske regnskabsvæsen skal tilrettelæg-
ges, taget sit udgangspunkt i Den kongelige
grønlandske Handels regnskabssystem. Dette sy-
stem tilgodeser inden for Handelens område
hensynet til at begrænse anvendelsen af udsendt
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regnskabskyndigt personale, samtidig med at
den centraliserede behandling af regnskabsma-
terialet i København tillader anvendelsen af
avanceret edb-teknik.

Den organisatoriske ramme, inden for hvil-
ken et sådant system kan etableres, vil være til-
vejebragt med gennemførelsen af udvalgets for-
slag vedrørende budget- og regnskabsfunktio-
nerne i København og lokalt i Grønland.

En første forudsætning for en central løsning
af regnskabsopgaven ved hjælp af edb er ud-
arbejdelsen af en fælles standardkontoplan med
opdeling efter decimalklassesystemet.

Det vil være hensigtsmæssigt ved udformnin-
gen af standardkontoplanen for det samlede
grønlandske område at anvende principperne i
Den kongelige grønlandske Handels kontoplan
som mønster. Grønlands tekniske Organisations
kontoplan er med henblik på anvendelsen af
Handelens edb-system allerede tilpasset Hande-
lens kontoplan, og det vil således i første række
være departementets nuværende kontoopdeling,
der berøres af overgangen til benyttelse af stan-
dardkontoplanen.

Endvidere kræves en standardisering af regn-
skabsbilagene, der anvendes inden for det sam-
lede regnskabsvæsen.

Hvad enten man vælger at samle budget- og
regnskabsarbejdet inden for det grønlandske
område under én økonomiforvaltning, omfat-
tende departementets og de to direktoraters op-
gaver, eller om man vælger i første omgang ale-
ne at koncentrere sig om departementets proble-
mer, skal følgende to hensyn tilgodeses.

For det første er det som nævnt nødvendigt,
at departementets regnskabs- og budgetorgani-
sation udbygges og styrkes, blandt andet ved
anvendelse af edb ved regnskabsføringen. For
det andet skal regnskabsføringen vedrørende de
nuværende tre regnskabsområder koordineres
på en sådan måde, at fælles regnskabsproblemer
kan finde en integreret løsning, og dette uanset
om der etableres et fælles edb-system, eller om
man skal arbejde med selvstændige edb-syste-
mer inden for de enkelte regnskabsområder.

For så vidt angår det mere begrænsede
spørgsmål om reorganisation af departementets
regnskabsområde har udvalget taget følgende
alternative muligheder i betragtning.

1. En tilpasning af det af Grønlands tekniske
Organisation og Den kongelige grønlandske
Handel anvendte standard-edb-system og en
udbygning af dette til at omfatte samtlige

grønlandske administrationsgrene indbefat-
tet kommunerne.

2. Et fra grunden opbygget nyt edb-system
med fuldstændig integration af samtlige edb-
opgaver under departementets område.

Til den første løsning knytter der sig imidler-
tid det forbehold, at en række faktorer dels gør
det tvivlsomt, om standardsystemet opfylder de
krav, som følger af udvalgets forslag om en
styrkelse af regnskabs- og budgetfunktionen,
dels gør det tvivlsomt, om det overhovedet er
teknisk gørligt ud fra standardløsningens pro-
grammer at udvikle programmerne til det inte-
grerede system, der foreslås.

De af den kongelige grønlandske Handel og
Grønlands tekniske Organisation anvendte edb-
systemer er således tilrettelagt for adskillige år
siden - Den kongelige grønlandske Handels
regnskaber blev allerede i 1964 omlagt til edb —
og der har i den forløbne tid fundet en betyde-
lig udvikling sted inden for edb-teknikken.

Denne udvikling omfatter installationen af
mere avancerede datamaskiner, karakteriseret
af større driftssikkerhed, hurtighed og ydeevne,
men for eksempel også af øgede muligheder for
datatransmission. Af særlig interesse i denne
forbindelse er dog den stedfundne udvikling i
programmet. I modsætning til ældre program-
mer opbygges programmerne i dag af program-
moduler i form af selvstændige enheder, der
ved udførelsen af den pågældende edb-opgave
anvendes i forskellig rækkefølge og i forskellige
kombinationer. Programmerne har herved op-
nået større fleksibilitet, og, hvad der især er af
betydning ved ændringer i systemet eller ved
inddragelse af nye opgaver i dette, rettelser i og
udvidelse af programmet kan forholdsvis let
foretages. Sideløbende hermed er opbygningen
og anvendelsen af de kartoteker, der anvendes
i systemerne, blevet væsentligt forbedret.

De programmer, som Den kongelige grøn-
landske Handels regnskabsopgave er baseret på,
har ikke den fleksibilitet, der kendetegner pro-
grammer af nyere dato. Denne manglende flek-
sibilitet skyldes dog ikke kun, at programmerne
er af ældre dato, men også, at regnskabsopga-
ven oprindelig baseredes på et hulkortsystem.

Programmerne vedrørende Handelens regn-
skabsopgave er desuden i årenes løb undergået
en række ændringer som følge af ajourføringer
af regnskabsopgaven, men også som følge af
ændringer i Datacentralens maskinpark, senest
ved udskiftningen af Datacentralens 7074-anlæg
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med et mere avanceret 360-anlæg. Muligheder-
ne for yderligere, væsentlige ændringer i de pro-
grammer, der ligger til grund for Handelens
regnskabsopgave synes i øvrigt nu at være ud-
tømte, og en intern arbejdsgruppe under Den
kongelige grønlandske Handel er derfor i færd
med at analysere regnskabsopgaven med hen-
blik på en modernisering af programmerne.

De foran nævnte forhold i forening begræn-
ser mulighederne for mere radikale ændringer
i standardprogrammet; selv om det imidlertid
trods alt skulle vise sig muligt at udbygge syste-
met med henblik på departementets regnskabs-
opgave, er det dog udvalgets opfattelse, at det
alligevel ville blive nødvendigt ret hurtigt at gå i
gang med etableringen af et moderne edb-sy-
stem, der tager sit udgangspunkt i den organisa-
toriske opbygning af regnskabsfunktionen, der
er en følge af udvalgets forslag. Dette skyldes
ikke mindst de foran behandlede forslag til en
udvidelse af regnskabsopgaverne, som forment-
lig kun i begrænset omfang kan indpasses i de
nu anvendte systemer, og som derfor delvis må
løses enten manuelt eller som selvstændige edb-
opgaver. Som eksempler på sådanne opgaver
kan nævnes opkrævning af husleje i statens ud-
lejningsejendomme i Grønland med tilhørende
betalingskontrol, tilsvarende opgaver i forbin-
delse med låneadministrationen samt bistand
ved budgetudarbejdelsen, omfattende udskrifter
af relevante regnskabstal fra tidligere regnskabs-
perioder til de for budgetarbejdet ansvarlige
samt koordination af samtlige delbudgetter.

Det vil blive en opgave for den økonomi-
forvaltning, der foreslås oprettet, at forestå
kortlægningen af samtlige de opgaver, der skal
løses af edb-systemerne, og at foranledige dette
gennemført. Udvalget må lægge vægt på, at
økonomiforvaltningen med henblik dels på løs-
ningen af denne opgave dels på den løbende
ajourføring og udvikling af edb-systemet straks
fra starten udstyres med den nødvendige sag-
kundskab, jfr. i øvrigt det i kapitel 8, afsnit
2.1.1., fremsatte forslag til økonomiforvaltnin-
gens organisation.

Tyngdepunktet i udviklingsarbejdet er således
etableringen af et moderne regnskabs- og bud-
getsystem for departementets organisation og
efter de foran skitserede retningslinjer. Parallelt
hermed bør såvel Den kongelige grønlandske
Handels som Grønlands tekniske Organisations
edb-regnskabssystemer moderniseres, et arbejde
der som nævnt allerede er under forberedelse
inden for Handelen.

Det vil være nødvendigt, at de tre styrelsers
arbejde med regnskabsproblemerne koordineres,
primært med henblik på løsningen af de pro-
blemer, der i dag præger regnskabsaflæggelsen,
f.eks. udligningen af de indbyrdes mellemreg-
ninger, men også med henblik på mulighederne
for en fuldstændig udvidet integration af regn-
skabsaflæggelsen .

Ikke mindst koordinationen af det regnskabs-
arbejde, der inden for alle tre styrelser udføres
på Grønland, er herved af vigtighed. I det om-
fang, fælles behandling af regnskabs- og kasse-
funktioner i Grønland kan føre til en begræns-
ning af anvendelsen af udsendt personale, bør
dette indføres.

Udbygningen og udviklingen af edb-syste-
merne må ske med henblik på en samkøring
af de tre regnskabsopgaver og med et fuldt
integreret system som endeligt mål, et system,
der skal kunne associeres de inden for det stats-
lige regnskabsvæsen udviklede edb-systemer.
Det er som tidligere nævnt herved vigtigt, at
der udvikles fælles blanket- og formularsyste-
mer inden for de områder, hvor dette er muligt.

9.3.4.2.1. Anvendelse af datatransmission
Der er i dag ikke mulighed for at anvende

teleteknik til overførsel af regnskabsdata fra
Grønland til København. Systemet er imidlertid
under udvikling, og det påregnes, at fra 1975-
76 vil datatransmission mellem Grønland og
Danmark være en realitet.

I første omgang vil mulighederne for data-
transmission omfatte Godthåb og Julianehåb og
byerne der imellem, men over en årrække vil
også de øvrige grønlandske byer blive ind-
draget.

Der foreligger endnu ikke et materiale til
vurdering af udgifterne i forbindelse med en
direkte transmission af regnskabsdata fra Grøn-
land til København, men udvalget anser det for
overvejende sandsynligt, at udgifterne til trans-
mission af grundbilagenes oplysninger mere end
opvejes af de besparelser, der opnås ved for-
sendelse med fly af regnskabsmateriale til Dan-
mark og af de fordele, systemet i sig selv inde-
bærer for regnskabsaflæggelsen.

Til disse fordele må naturligvis i første række
henregnes den hurtigere rapportering af regn-
skabsoplysninger til og fra Grønland, men i øv-
rigt vil opgaver, som i dag nødvendigvis for en
væsentlig dels vedkommende må udføres i
Grønland, ved anvendelse af datatransmission
efter behov kunne udføres af edb-anlæg i Dan-
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mark. Som eksempel kan nævnes Grønlands
tekniske Organisations lagerregnskaber og Den
kongelige grønlandske Handels vareregnskaber.

Såfremt der regnes med, at det samlede grøn-
landske regnskabsvæsens edb-systemer vil være
klar til produktionskørsler ca. tre år fra beslut-
ningen om deres etablering træffes, vil dette
tidspunkt stort set være sammenfaldende med
tidspunktet for påbegyndelse af datatransmis-
sion mellem Grønland og Danmark.

Allerede fra systemarbejdets påbegyndelse må
der således regnes med muligheden for direkte
indlæsning i edb-anlæggene af grunddata fra de
grønlandske regnskabskontorer.

En sådan decentraliseret indlæsning berører
ikke økonomiforvaltningens ledende og styrende
funktion, men åbner naturligvis mulighed for,
at de grønlandske regnskabsførere via telenettet
kan rekvirere og modtage regnskabsoplysninger
fra systemet. Såfremt imidlertid den manuelle
forbehandling af det grønlandske bilagsmate-
riale, der i dag udføres i Danmark, og som
omfatter kontrol af materialet forinden konver-
teringen til hulstrimmel etc., henlægges til
Grønland, vil dette ikke være i overensstem-
melse med hensynet til en nedbringelse af regn-
skabspersonalet i Grønland. Denne forbehand-
ling forudsætter ganske vist ikke en egentlig
regnskabsuddannelse, men den stiller store krav
til datadisciplinen og tilmed større krav, når
forbehandlingen sker i Grønland, som følge af,
at fejl, der konstateres ved den efterfølgende
edb-behandling, ikke umiddelbart kan rettes.

Anvendelse af datatransmission bør derfor
ske inden for et system, hvor der i den egent-
lige edb-behandling gennemløbes en række i
programmerne indbyggede kontroller, der delvis
overtager de foran nævnte kontrolfunktioner.
Data, der ved edb-behandlingen findes fejlag-
tige eller ufuldstændige, rettes, henholdsvis sup-
pleres, via datatransmissionsnettet.

Ved en sådan tilrettelæggelse af systemet vil
arbejdet med forkontrollen i Grønland kunne
reduceres, ligesom man ved en hensigtsmæssig
udformning af formularer og bilag med udvidet
anvendelse af forkontering kan nedbringe antal-
let af fejl.

Såfremt bilagsmaterialet ved anvendelse af
datatransmission til København for den væsent-
ligste dels vedkommende forbliver i Grønland,
vil økonomiforvaltningens løbende stedlige kon-
trol med regnskabsafdelingerne i Grønland
eventuelt også få til opgave at foretage en be-
grænset, men systematisk kontrol med overens-

stemmelsen mellem bilagsmaterialet og de i sy-
stemet indlæste data, en kontrol, der vil kunne
gennemføres blandt andet på grundlag af stik-
prøver, der udskrives eller transmitteres til kon-
trollen i Grønland i forbindelse med edb-kørs-
1erne i København. I det omfang, det er nød-
vendigt af hensyn til den efterfølgende kontrol
af aktiviteten i Grønland eller af hensyn til re-
visionen, bør originalbilag eller fotokopier heraf
kunne rekvireres fra København.

9.3.4.2.2. Anskaffelse af eget edb-anlæg
Udvalget har ikke taget stilling til, hvorvidt

de grønlandske edb-opgaver skal udføres på
servicebasis, eller om man bør disponere over
eget edb-apparat. Man skal dog anføre nogle
af de faktorer, der vil være afgørende for valget
mellem kørsel på servicebasis, f.eks. på Data-
centralen, eller anskaffelse af eget anlæg.

Afgørende for, hvorvidt et eget anlæg skal
placeres i København under økonomiforvaltnin-
gen, må naturligvis være et sådant anlægs øko-
nomi i sammenligning med kørsel på service-
basis. Økonomien vil blandt andet afhænge af,
hvor avanceret udstyr det er nødvendigt at an-
skaffe for at løse de grønlandske regnskabsop-
gaver, den kapacitet, der kræves for at klare
spidsbelastning, og den grad af kapacitetsudnyt-
telse, der kan opnås.

Først efter en detaljeret kortlægning af de
enkelte opgaver og disses omfang vil en sådan
økonomisk sammenligning kunne foretages.

Det skal dog påpeges, at anvendelsen af data-
transmission og udviklingen i retning af mere
avancerede anvendelser af edb, f.eks. med di-
rekte tilgang til lagringsmedierne, kræver sær-
lige tekniske faciliteter, som vil fordyre anlæg-
get, men som i øvrigt allerede findes ved Data-
centralens anlæg. Nævnes kan også i denne for-
bindelse, at det vil være nødvendigt at anskaffe
optisk læseudstyr i tilslutning til det eget edb-
anlæg, såfremt man ønsker at basere indlæsnin-
gen i edb-anlægget på tekstlæsesider.

Ved siden af økonomiske overvejelser må
tidsfaktoren indgå i overvejelserne af fordele og
ulemper ved at disponere over et eget anlæg.
Det er i forbindelse med udvalgets arbejde op-
lyst, at behandlingen af Handelens regnskaber
i Datacentralen fra at tage ca. 14 dage ved tids-
planlægning af materialets behandling er ned-
bragt til 5-6 dage, og ved særlig aftale med
Datacentralen vil behandlingstiden formentlig
ikke blive væsentligt længere end ved brug af
eget anlæg.
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9.3.4.3. Opgaver, der skal løses ved edb
inden for økonomiforvaltningen

Der er foran stillet forslag om etableringen
af integrerede edb-systemer for hele det grøn-
landske regnskabsområde, ligesom det er oplyst,
at edb-behandlingen i København muligvis vil
kunne kombineres med direkte datatransmission
fra og til Grønland.

For så vidt angår de nuværende tre regn-
skabsopgaver bør edb-systemerne opbygges så-
ledes, at direkte postering på de respektive
konti kan ske, uanset hvilke af de tre styrelser
posteringerne vedrører. Forudsætningen herfor
er, at regnskabsopgaverne løses ud fra én for
de tre styrelser fælles kontoplan.

For så vidt angår departementets fremtidige
edb-system skal dette, foruden føringen af fi-
nansregnskabet, det vil sige regnskabsføringen
med indtægter og udgifter, aktiver og passiver,
omfatte alle regnskabsopgaver, der er baseret
på de grundposteringer, der indgår i finansregn-
skabet. Som eksempel kan nævnes føringen af
interne regnskaber med fordeling af udgifter og
indtægter efter formål og ansvarsområde og
eventuelt efter præstationer. Endvidere vil det
forberedende budgetarbejde med udskrifter af
regnskaberne til de for budgetlægningen ansvar-
lige kunne udføres i sammenhæng med regn-
skabsopgaven.

For så vidt angår departementets administra-
tion af udlån til boliger og erhvervsformål samt
boligadministrationen vil den egentlige regn-
skabsføring og de heraf afledte ekspeditioner
helt eller delvis kunne integreres i regnskabs-
opgaven.

Opgaverne i forbindelse med låneadministra-
tionen kan blandt andet omfatte reskontrofø-
ring, betalingskontrol, udskrift af terminskvit-
teringer og rykkerskrivelser.

I forbindelse med administrationen af statens
boliger i Grønland vil en væsentlig del af de i
kapitel 10, afsnit 5, nævnte opgaver kunne ud-
føres centralt ved edb i København.

9.3.4.4. Budgetfunktionen
Som anført finder udvalget det påkrævet, at

der inden for det grønlandske område etableres
en aktiv budgetkontrol.

Skal budgettet blive et effektivt redskab for
ledelsen til styring og kontrol af de grønland-
ske aktiviteter, vil der blive stillet vidtgående
krav til regnskabsvæsenet ikke mindst som følge
af en udvidet rapportering til de for budgettets

opfyldelse ansvarlige personer. Dette krævej
igen en avanceret edb-løsning af regnskabs- og
budgetopgaven.

Udvidelsen og effektiviseringen af budget-
arbejdet berører såvel det forberedende arbejde
i Grønland som den efterfølgende behandling
hos landslederne i Godthåb og i den centrale
økonomiforvaltning i København.

Det vil, såfremt budgetarbejdet ikke skal føre
til en urimelig belastning af forvaltningen i
Grønland og i København, være nødvendigt at
tilrettelægge arbejdet efter klare og enkle ret-
ningslinjer.

Dette vil kunne opnås ved en hensigtsmæssig
udformning af de blanketter og skemaer, der
skal anvendes ved budgetarbejdet, og ved i ud-
strakt grad at benytte sig af edb-teknikken.

Det påhviler økonomiforvaltningen i Køben-
havn at udforme detaljerede direktiver og for-
skrifter for budgetarbejdet og at drage omsorg
for, at dette materiale er de for budgettet i sid-
ste led ansvarlige i hænde i god tid, inden det
egentlige arbejde med udarbejdelsen af bud-
getterne tager sin begyndelse. Dette indledes
med, at der til samtlige medarbejdere, der har
ansvaret for et delbudget, udsendes formularer,
der ved edb er forsynet med klar markering af,
hvilke poster det påhviler den pågældende at
budgettere i mængde og/eller beløb. Formula-
rerne skal endvidere være forsynet med de se-
nest foreliggende regnskabstal og eventuelt med
oplysninger fra en opgørelse over præstationer
m.v., som kan fremskaffes centralt, ligesom
eventuelt også resultaterne af de seneste budget-
analyser oplyses. Formularerne udfyldes i flere
eksemplarer med gennemskrift, hvoraf et ek-
semplar går til viderebehandling i Godthåb og
et eksemplar direkte til København.

Efter at budgettet er godkendt, udfærdiges
delbudgetter, der sendes til de lokale ledere.
Disse delbudgetter kan også udskrives ved edb.

Med mellemrum, eventuelt månedlig, udskri-
ves regnskabsrapporter til brug ved den centrale
og lokale kontrol med budgettets overholdelse.
Disse regnskabsrapporter, der sendes til den for
et delbudget ansvarlige leder, oplyser alene be-
vægelserne på de konti, der indgår i vedkom-
mende delbudget. Også andre oplysninger kan
medtages i disse rapporter, således f.eks. oplys-
ning om præstationer og andre statistiske oplys-
ninger af betydning for budgetkontrollen.

Løsningen af de opgaver, der er beskrevet
foran, kræver opbygning af en række registre,
hvor regnskabsposterne registreres. Den samme
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post kan i én forretningsgang noteres i forskel-
lige registre, f.eks. samtidig i et register for fi-
nansbogføring og et kunderegister.

En udtømmende beskrivelse af, hvilke re-
gistre en integreret edb-løsning af de grønland-
ske regnskabsproblemer vil omfatte, må afvente
den fuldstændige kortlægning af de opgaver, der
skal løses af systemet. Som eksempel på, hvilke
registre der eventuelt kan oprettes, kan nævnes:

Register vedrørende finansbogføringen
(statsregnskabet) og interne konti
Beholdningsregister for kasse, bank og giro
samt mellemregninger.
Diverse reskontroregistre:

Leverandørregister.
Kunderegister.
Reskontro vedrørende udlån.
Reskontro vedrørende husleje.

Budgetregister.

Disse registres opbygning vil igen afhænge af
de krav, der stilles til regnskabsfunktionen. Skal
dispositionsbogføring anvendes, skal registret
vedrørende finansbogføringen for den enkelte
konto indeholde felter for indtægter og udgifter,
indgåede forpligtelser, anviste beløb samt brut-
tobevilling og restbevillinger. Skal den interne
bogføring også omfatte præstationer, må der
afsættes plads hertil i registrene for den interne
bogføring.

I budgetregistret opsamles de data, der skal
anvendes ved det decentraliserede budgetarbej-
de, og som skal rapporteres til det for budget-
lægningen ansvarlige personale.

9.3.5. Særlige bemærkninger
Udvalgets gennemgang af den grønlandske

regnskabsorganisation har vist, at departemen-
tets regnskabsvæsen bør reorganiseres og tilret-
telægges efter de retningslinjer, som har ligget
til grund for tilrettelæggelsen af Grønlands tek-
niske Organisations og Den kongelige grønland-
ske Handels regnskabssystemer. Samtidig her-
med bør udviklingen af Den kongelige grøn-
landske Handels og Grønlands tekniske Organi-
sations edb-regnskabssystemer fortsætte, ikke
mindst med henblik på en integration af de tre
styrelsers edb-systemer i et fælles edb-system.

Først når denne reorganisation af departe-
mentets regnskabsorganisation og samordningen
af edb-systemerne inden for det grønlandske
område er tilendebragt, vil der være skabt de
nødvendige forudsætninger for gennemførelsen

af mere vidtgående forslag om en integration af
det grønlandske regnskabs- og budgetvæsen og-
så på det organisatoriske plan. Det er således
udvalgets opfattelse, at på lidt længere sigt vil
en samordning af departementets, Den kongeli-
ge grønlandske Handels og Grønlands tekniske
Organisations kasse- og regnskabsvæsen give
den løsning på de grønlandske regnskabsproble-
mer, der såvel ud fra effektivitetssynspunkter
som ud fra økonomiske overvejelser indebærer
de fleste fordele.

Med henblik på systemplanlægningen af de-
partementets edb-regnskabsopgave foreslås ned-
sat en mindre arbejdsgruppe, der suppleret med
Datacentralens konsulenter kan bistå økonomi-
chefen i departementet med at forberede og til-
rettelægge departementets edb-regnskabsopgave.
Udvalget kan ikke tage stilling til arbejdsgrup-
pens sammensætning, men skal dog henlede op-
mærksomheden på den erfaring med hensyn til
edb-planlægning, som er repræsenteret såvel i
Grønlands tekniske Organisation som i Den
kongelige grønlandske Handel.

Med henblik på koordinationen af udviklings-
arbejdet på edb-området inden for de tre styrel-
ser foreslås endvidere under ledelse af departe-
mentets økonomichef nedsat et udvalg beståen-
de af repræsentanter for såvel departementet,
Grønlands tekniske Organisation, Den konge-
lige grønlandske Handel og 2. Revisionsdeparte-
ment, samt af medlemmerne af arbejdsgruppen.
Udvalget skal gennem regelmæssige møder lø-
bende orienteres om fremgangen i systemarbej-
det, ligesom udvalget skal tage stilling til ar-
bejdsgruppens forslag og sikre, at edb-arbejdet
inden for samtlige tre institutioner koordineres.

Præcise overslag over udgiften til etablering
af edb-systemet kan vanskeligt opstilles, men
det skønnes efter foreliggende oplysninger, at
udgifterne i forbindelse med planeringen af edb-
regnskabsopgaven vil ligge i størrelsesordenen
V2 mill. kr. Hertil kommer udgiften til Data-
centralens konsulentbistand, til programmering
m.m., indkøring af systemet i København og i
Grønland samt udgifter til uddannelse af perso-
nale m.v. Skøn over disse udgifter er behæftet
med usikkerhed, men de samlede udgifter til sy-
stemets etablering vil formentlig ligge i størrel-
sesordenen IV2-2 mill. kr.

Ved vurderingen af, hvilke årlige udgifter der
direkte medgår til edb-behandlingen af departe-
mentets regnskabsmateriale, kan Den kongelige
grønlandske Handels edb-regnskabsopgave tages
som udgangspunkt.
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I 1969-70 udgjorde omkostningerne pr. po-
stering i Den kongelige grønlandske Handel i
gennemsnit 1,23 kr. I dette beløb er medregnet
omkostninger til Datacentralens kørsler og pro-
grampleje, omkostninger vedrørende formula-
rer, skemaer etc., lønninger i bogholderiet samt
afskrivninger på diverse udstyr anskaffet af
Den kongelige grønlandske Handel.

Inden for departementets regnskabsområde
behandles årlig ca. 400.000 bilag, der giver an-
ledning til 800.000-1 mill, posteringer. Under
hensyn til, at antallet af posteringer vil blive
væsentligt nedskåret, såfremt mellemregninger
kan afregnes ved direkte postering i de respek-
tive regnskaber, må man regne med, at udgifter-
ne til den egentlige regnskabsopgave bliver af
størrelsesordenen 1 mill. kr. årlig. Hertil vil så
komme udgifter i forbindelse med de perifere
regnskabsopgaver som låne- og huslejeadmini-
stration, ligesom integreringen af budgetarbejdet
i edb-opgaven medfører udgifter til udfærdigel-

og udskrift af budgetformularer, delbudgetter
etc.

Ud fra et groft skøn vil den samlede udgift
dog næppe kunne overstige IV2 mill. kr. årlig.

Over for disse udgifter til edb-arbejdet må
stilles nettobesparelse af løn til personale inden
for regnskabssektoren. Under hensyn til, at be-
sparelserne i arbejdskraft først og fremmest vil
berøre udsendt arbejdskraft, vil udgiften til edb-
behandlingen være dækket ind, såfremt regn-
skabspersonalet reduceres med 20-25 personer.

Efter de i kapitel 7 nævnte oplysninger om
personaleforbruget i forbindelse med budget-,
kasse- og regnskabsvæsenet er dette kun en
mindre del af det personale, der vil kunne fri-
gøres ved et rationelt ført edb-bogholderi i sam-
menligning med den nuværende regnskabsfø-
ring. Også erfaringerne fra Den kongelige grøn-
landske Handels overgang til edb i 1964, der
førte til nedlæggelse af 17 selvstændige bog-
holderier i Grønland, underbygger dette.
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KAPITEL 10

Overvejelser vedrørende særlige spørgsmål

10.1. Kommuneregnskaberne

Udvalget har i forbindelse med sine overvej-
elser om begrænsning af omfanget af kæmner-
nes regnskabsmæssige opgaver også haft op-
mærksomheden henledt på kæmnernes virksom-
hed med hensyn til føringen af de kommunale
regnskaber.

Det er udvalgets opfattelse, at såfremt der
etableres en central regnskabsføring af den
statslige Grønlandsadministrations regnskaber,
vil det betyde en yderligere lettelse for kæm-
nerne, såfremt også de kommunale regnskaber
føres gennem denne regnskabscentral og der-
igennem mulighed for en tilsvarende effektivi-
sering af det kommunale selvstyre i Grønland,
idet kommunerne får mulighed for en større
indsats af kæmnernes arbejdskraft på det kom-
munalt-administrative område.

Såfremt en sådan ordning skulle blive etable-
ret, vil der for de kommunale regnskabers ved-
kommende blive tale om en førstegangsnotering
- eventuelt gennem en straksbogføringsmaskine
- i kommunen (dvs. hos kæmneren). Regn-
skabsbilagene m.v. følger derpå i særlig forsen-
delse kæmnerens øvrige regnskabsmateriale til
det centrale bogføringsorgan, der hurtigst mu-
ligt rapporterer det bogførte regnskab tilbage til
kommunen.

Udvalget ønsker at understrege, at der her
alene er tanke om et servicetilbud til det grøn-
landske kommunalstyre. Disse kommuner vil
ved ordningen principielt blive stillet som de
kommuner i Danmark, der får deres regnskaber
ført gennem Kommunedata I/S. Da der alene er
tale om en servicefunktion, vil ordningen lige
fuldt kunne anvendes ved eventuelle forskyd-
ninger i de kommunale opgavers omfang som
ved forskydning af opgavefordelingen mellem
staten og kommunerne i Grønland.

Udvalget skal endvidere henlede opmærk-
somheden på, at et servicetilbud som det om-
handlede ville kunne udstrækkes til føring af
landsrådets regnskaber.

10.2. Finansår eller kalenderår som regnskabsår
for Grønlandsadministrationen

Grønlands Styrelse anvendte finansåret som
budget- og regnskabsår. På grund af de den-
gang eksisterende trafikale forbindelser mellem
Grønland og Danmark var det imidlertid ikke
praktisk muligt at postere de grønlandske regn-
skaber på statsregnskabet for det finansår, regn-
skaberne vedrørte. Med hjemmel i en tekst-
anmærkning på de årlige finanslove var der der-
for bemyndigelse til på statsregnskabet at op-
tage anslåede beløb for de grønlandske indtæg-
ter og udgifter for pågældende år, hvorefter re-
gulering fandt sted det følgende finansår, når
de grønlandske regnskaber var hjemkommet og
bearbejdet i Styrelsen.

Gennem en årrække havde man været op-
mærksom på det ønskelige i at få denne frem-
gangsmåde ændret. Ønsker herom var således
gennem flere år fremsat af statsrevisorerne, der
bl.a. i deres betænkning over statsregnskabet
for finansåret 1948-49, side 243, udtalte:

»Statsrevisorerne henleder opmærksomheden
på det ønskelige i, at regnskaberne fra Grøn-
land indsendes så betids, at optagelse kan
finde sted på statsregnskabet og bevillings-
lovene for de pågældende finansår.«

Den regnskabsordning, der gennemførtes i
1952-53, hvorefter der ved kæmnerkontorerne
og hos Den kongelige grønlandske Handel blev
etableret stedlige bogholderier med periodevis
regnskabsaflæggelse til henholdsvis departemen-
tet og Den kongelige grønlandske Handel i Kø-
benhavn, løste imidlertid ikke vanskelighederne
med at få regnskaberne for finansårets sidste
måneder rettidigt til København, idet arbejdet
med afslutningen af regnskaberne i Grønland,
herunder beholdningsopgørelser, udskrivning af
regninger fra entreprenørpladser og andre tek-
niske virksomheder samt indsendelse af regn-
skabsmæssige oplysninger fra udstederne ikke
kunne tilendebringes på et så tidligt tidspunkt,
at forsendelse af regnskaberne fra Grønland til
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København samt gennemgang og bogføring her
kunne foretages inden hvert års 30. juni.

Grønlandsadministrationen fandt, at vanske-
lighederne i betydeligt omfang ville løse sig, så-
fremt regnskabsåret fulgte kalenderåret, idet
regnskaberne da kunne være færdigbehandlet i
Grønland til hjemsendelse med første skibslej-
lighed i det nye år. Hertil kom, at regnskabs-
afslutningen i Grønland ville finde sted i årets
første måneder, hvor den øvrige arbejdsmængde
for personalet var mindre end normalt.

Efter forelæggelse for Statsregnskabsrådet og
Finansministeriet og med Finansudvalgets til-
slutning omlagdes budget- og regnskabsåret for
Den kongelige grønlandske Handel og Grøn-
landsdepartementet som en midlertidig foran-
staltning fra finansåret til kalenderåret med
virkning fra henholdsvis 1. januar 1953 og 1.
januar 1954. Det var imidlertid en forudsæt-
ning, at spørgsmålet om regnskabsårets belig-
genhed skulle tages op på ny, såfremt forhol-
dene senere skulle gøre det muligt at vende til-
bage til finansåret som regnskabsår.

På Finansudvalgets foranledning overvejedes
atter i 1956 spørgsmålet om regnskabsårets be-
liggenhed. Man undersøgte mulighederne for
enten at vende tilbage til finansåret som regn-
skabsår eller eventuelt at lægge regnskabsåret
fra 1. juli til 30. juni. Resultatet af undersøgel-
sen var imidlertid, at administrationen fandt, at
den kalenderårsvise regnskabsaflæggelse fortsat
var den mest hensigtsmæssige.

Bortset fra Ministeriet for Grønland og Den
kongelige grønlandske Handel samt Statsanstal-
ten for Livsforsikring - hvor særlige forsik-
ringsmæssige forhold gør sig gældende - benyt-
ter samtlige statsstyreiser og institutioner m.v.
finansåret som regnskabsår. Det må betragtes
som en anomali, at et statsområde benytter en
fra finansåret afvigende periode som regnskabs-
år. En sådan ordning bør kun opretholdes, så-
fremt tungtvejende grunde taler for det, og sær-
ordningen medfører væsentlige fordele. Siden
gennemførelsen af ordningen er der sket bety-
delige forbedringer med hensyn til kommunika-
tionen til og fra Grønland, og for Den konge-
lige grønlandske Handels vedkommende er der
sket en effektivisering af regnskabsføringen i
forbindelse med overgang til en centralføring af
regnskaberne under anvendelse af edb-teknik.

Da udvalgets hovedforslag går ud på en cen-
tralføring af samtlige Grønlandsadministratio-
nens regnskaber under anvendelse af edb-teknik,
har udvalget fundet det rigtigt at overveje, om

der ikke hermed skulle være åbnet mulighed for
på ny at benytte finansåret som regnskabsår
for det omhandlede statsområde.

For at vurdere mulighederne i så henseende
har udvalget foretaget en analyse af tidsforløbet
for Handelens regnskabsafslutning for regn-
skabsåret 1969.

Denne analyse viser dels, at regnskabsmate-
rialet fra de grønlandske byer og navnlig ud-
steder stadig i et vist omfang modtages med
nogen forsinkelse, samt at behandlingen af
regnskabsmaterialet såvel i Den kongelige grøn-
landske Handel som i Datacentralen må passere
tidkrævende flaskehalse, således at det næppe
ville være muligt at optage regnskaberne i stats-
regnskabet for det pågældende finansår uden
væsentlige, skønnede korrektioner. Lederne af
regnskabsafdelingerne i departementet, Den
kongelige grønlandske Handel og Grønlands
tekniske Organisation har under henvisning her-
til og til de særlige forhold i Grønland, hvor
perioden december-marts på grund af kommu-
nikationsforholdene findes velegnet til det be-
tydelige arbejde med afslutningen af årsregn-
skaberne, stærkt frarådet at foretage ændringer
med hensyn til at benytte kalenderåret som
regnskabsår.

Udvalget finder ikke at kunne se bort fra, at
der med de forbedrede kommunikationer og
gennemførelsen af den højeste regnskabsmæs-
sige teknik burde kunne tilvejebringes en sådan
effektivisering af den regnskabsmæssige forret-
ningsgang, at det ville være muligt at tilveje-
bringe et forsvarligt finansårsvis aflagt bidrag
til statsregnskabet. Under hensyn til den betyde-
lige belastning det vil være for administrationen
at gennemføre de af udvalget stillede forslag,
finder udvalget det imidlertid rigtigt at afstå fra
at stille forslag om, at der på nuværende tids-
punkt sker ændring af regnskabsårets beliggen-
hed, men dette spørgsmål bør på ny overvejes,
når ministeriets regnskabsreform er gennemført.

10.3. Omlæggelsen af Grønlandsadministratio-
nens lønadministration

Udvalget blev under sin gennemgang af øko-
nomifunktionerne opmærksom på, at det var
meget ønskeligt hurtigt at gennemføre forbed-
ringer inden for ministeriets omfattende perso-
nale- og lønadministration.

Udvalget fandt derfor anledning til at ned-
sætte to underudvalg, som kunne underkaste
disse områder en tilbundsgående undersøgelse.
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Efter at resultatet af disse undersøgelser var
behandlet af udvalget, blev der den 21. maj
1970 afgivet en særbetænkning, hvori man
fremkom med forskellige forslag til en omlæg-
ning af lønadministrationen. Særbetænkningen
er vedføjet som bilag 19.

Hovedlinjerne i særbetænkningens forslag var
for det første at samle lønadministrationen in-
den for departementets område og under direk-
toraterne i et centralt lønkontor, og for det
andet at hjemtage en række lønberegninger, der
hidtil var foretaget i Grønland, til det centrale
lønkontor i København. Fordelene ved at gen-
nemføre disse forslag var, dels at opnå den ef-
fektivisering og billiggørelse af lønberegningen,
som behandlingen af et stort antal data mulig-
gør, dels at opnå en aflastning af regnskabs-
førerne i Grønland.

Efter udvalgets henstilling nedsatte ministe-
riet derefter en arbejdsgruppe, bestående af
blandt andet lederne af lønningskontorerne i
departementet, Grønlands tekniske Organisation
og Den kongelige grønlandske Handel. Denne
arbejdsgruppe fik til opgave at gennemføre de
forslag, der var fremsat i særbetænkningen af
21. maj 1970. Gruppen har siden været beskæf-
tiget med dels at planlægge, hvorledes arbejds-
gangen skal være i detaljer, når udvalgets for-
slag er gennemført, dels at tilrettelægge en tids-
plan for en etapevis gennemførelse af udvalgets
forslag, og dels at gennemføre denne tidsplan.

Det første resultat af arbejdsgruppens indsats
var en overførsel af lønberegningen og lønan-
visningen for det månedslønnede personale i
København fra en manuel behandling i mini-
steriet og Grønlands tekniske Organisation til
edb-behandling i Statens centrale Lønanvisning.
Allerede i 1969 var Den kongelige grønlandske
Handels lønninger overført til Statens centrale
Lønanvisning, og man opnåede nu pr. 1. april
1971 at få hele ministeriets lønanvisning for
Københavnssiden samlet.

Herudover har arbejdsgruppen især koncen-
treret sig om at planlægge etableringen af et
centralt lønkontor og i alle detaljer fastlægge de
enkelte arbejdsfunktioner i forbindelse med ind-
placering, med lønberegning, med lønanvisning,
med lønudbetaling og med lønbogføring.

Endvidere har man analyseret lønadministra-
tionen i de enkelte kommuner i Grønland og
udarbejdet en tidsplan, hvorefter man etapevis
hjemtager lønberegningen. Man påregnede at
kunne hjemtage lønberegningen fra de første
tre byer i efteråret 1971, fra de næste fem-seks

byer i foråret 1972 osv., samtidig med at løn-
kontoret blev udbygget. .

Forudsætningen for denne tidsplan var dog,
at man kunne oprette det centrale lønkontor i
eftersommeren 1971. Mod forventning viste det
sig imidlertid umuligt at fremskaffe egnede lo-
kaler til dette kontor, der skal sammensættes af
personale fra de tre hidtidige lønberegningssek-
tioner. Dette har bevirket, at den hidtidige tids-
plan er blevet forsinket, således at hjemtagelsen
af lønberegningen fra de første tre byer i Grøn-
land tidligst kan påbegyndes i vinteren 1972, alt
afhængigt af, hvornår det lykkes at få etableret
det centrale lønkontor.

I stedet har man koncentreret sig om detail-
planlægningen af forskellige områder, navnlig
vedrørende organisationsformen og arbejdsgan-
gen i det centrale lønkontor, forholdet mellem
centralkontoret og direktoraternes personale-
kontorer, statistik, budget og stillingskontrol og
lign. Endvidere har man påbegyndt et uddan-
nelsesprogram i edb, idet man både har tilrette-
lagt en generel undervisning af personalet i det
nuværende lønningskontor og en speciel og de-
tailteknisk uddannelse af enkelte medarbejdere.

10.4. Kæmnerens opkrævning m.v. af statens og
kommunernes udestående fordringer

Statens og kommunernes virksomhed i Grøn-
land medfører, at der i en række tilfælde opstår
debitorforhold.

Opkrævningen af tilgodehavenderne varetages
af kæmneren bortset fra tilgodehavender vedrø-
rende rets- og politivæsenet, teletjenesten, og
Den kongelige grønlandske Handel.

De tilgodehavender kæmneren opkræver om-
fatter dels regningstilgodehavender dels ydelser
på bolig- og erhvervsstøttelån og kommunale
lån. Endvidere opkræver kæmneren alimenta-
tionsbidrag og visse forsikringspræmier.

Regningstilgodehavenderne omfatter først og
fremmest Grønlands tekniske Organisations til-
godehavender for leverede ydelser som el, vand,
reparationsarbejder m.v. udført af værkstederne
og byggetjenesten etc. Endvidere regninger fra
f.eks. lægevæsenet og bogtrykkeriet i Godthåb,
fordringer sendt til opkrævning fra departemen-
tet og andre kæmnere samt præmier for brand-
forsikring, ulykkesforsikring m.v.

Fælles for dette område er, at opkrævnings-
grundlaget udfærdiges hos de respektive for-
dringshavere og derefter afgives til kæmneren
til incasso.
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Regnskabsføringen hos kæmneren er forskel-
lig efter, hvilken art tilgodehavender det drejer
sig om.

Da kæmneren er regnskabsfører for departe-
mentets og fagministeriernes institutioner i
Grønland, omfatter de regninger, som kæmne-
ren modtager fra Grønlands tekniske Organisa-
tion til opkrævning, både regninger for ydelser
til private og for ydelser til statsinstitutionerne.

Hos kæmneren føres det samlede regnings-
beløb i mellemregning med Grønlands tekniske
Organisation og på diverse debitorkonti, idet
man af praktiske grunde arbejder med en vis
opdeling af fordringerne efter deres art.

Regninger til statsinstitutioner afgives til disse
til attestation og føres efter returnering og kon-
trol hos kæmneren med hensyn til den bevil-
lingsmæssige hjemmel til udgift på institutio-
nens drift og til afgang på debitorregnskabet.

Regninger fra institutionerne fremsendes lige-
ledes til kæmneren til opkrævning. Her tages
regningsbeløbet straks til indtægt for institutio-
nen og føres på en debitorkonto. Også incasso-
ordrer fra departementet eller fra andre kæm-

nere føres i mellemregning med disse og opsam-
les på debitorkonti.

Regningerne danner som anført grundlaget
for kæmnerens opkrævning af tilgodehaven-
derne og samles til et kontoløst debitorbog-
holderi.

Bolig- og erhvervsstøtteordningerne, jfr. be-
kendtgørelse af 28. februar 1959 af lov om
støtte til boligbyggeri i Grønland og bekendt-
gørelse af 26. november 1969 af lov om støtte
til erhverv i Grønland, administreres af bolig-
og erhvervsstøtteudvalgene, der har sæde i
Godthåb. Den daglige administration varetages
centralt af bolig- og erhvervsstøttekontoret un-
der landshøvdingeembedet og lokalt af kæm-
nerne.

Det samlede udlån til boligformål androg pr.
31. december 1970 ca. 334 mill. kr. fordelt på
3.754 lån, heraf 505 lån i huse m.m. ejet af
staten, herunder boligstøtteudvalget, eller kom-
munerne. Af udlånet var ca. 163 mill. kr. pla-
ceret i enfamiliehuse og ca. 171 mill. kr. i etage-
ejendomme og rækkehuse, alle ejet af staten,
jfr. nedenstående tabel:
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Under erhvervsstøtteordningen var pr. 31. de-
cember 1970 udlånt 75,8 mill. kr. fordelt på
988 lån, jfr. ovenstående tabel.

Kæmnernes administrative opgaver vedrøren-
de bolig- og erhvervsstøttelånene omfatter for-
uden opkrævningen af ydelserne også blandt
andet beregning af renter og afdrag samt i for-
bindelse med boliglån tilskud til nedbringelse af
terminsydelser herpå. For hver termin, hen-
holdsvis 1. maj og 1. november, aflægger kæm-
neren terminsregnskab til bolig- og erhvervs-
støtteudvalgene i Godthåb.

Regnskabsføringen er fastlagt ved Instruks
for regnskabsføringen m.v. vedrørende bolig- og
erhvervsstøttelån af 1. august 1956. Bogholderi-
mæssigt arbejdes der hos kæmneren med en
konto for hver låntager, således at der haves
samlet oversigt over mellemværendet med lån-
tageren og afviklingen af dette gennem afdrag
og eventuelle tilskud.

Ved en termins indtræden beregner kæmne-
ren renter og afdrag samt for boliglån tillige
tilskud til nedbringelse af terminsydelsen og ud-
færdiger terminskvittering, hvoraf kæmneren
benytter et eksemplar som oversigt over beta-
lingsforløbet. Kæmneren udarbejder endvidere
en terminsliste. Denne giver en samlet oversigt
over alle lån inden for kæmnerens distrikt og

indeholder for hvert lån en fuldstændig beskri-
velse af dette, af terminens beregnede forløb,
dens faktiske afvikling, restanceregnskab, her-
under med ældre restancer m.m. Terminslisten
danner til sin tid terminsregnskabet ti! admini-
strationen i Godthåb.

Ved terminen debiteres låntager for forfaldne
renter og godskrives for eventuelt tilskud. Ved
betaling godskrives låntageren for de af ham
indbetalte renter og afdrag. De samlede bereg-
nede terminsrenter og tilskud samt afdrag føres
i mellemregning med bolig- og erhvervsstøtte-
udvalgene.

Regnskabsføringen på bevillingskontiene sker
i departementet på grundlag af samlet regnskab
fra udvalgene i Godthåb.

Incassoen af ydelser på bolig- og erhvervs-
støttelånene og regnskabsføringen m.m. er me-
get belastende for kæmnerkontorerne, blandt
andet fordi et betydeligt antal låntagere er i re-
stance med betaling af de dem påhvilende
ydelser.

Pr. 31. december 1970 var således 1642 lån-
tagere under boligstøtteordningen i restance
med ydelser for et beløb på tilsammen 2,1 mill,
kr., medens 619 låntagere under erhvervsstøtte-
ordningen var i restance med ydelser på tilsam-
men 17,8 mill. kr.

Udvalget har overvejet, hvorledes en centrali-
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sering i København af føringen af Grønlands-
administrationens regnskaber vil indvirke på
kæmnerens opkrævningsvirksomhed, og hvor-
ledes registreringen bør ske af tilgodehavender
i det centralførte bogholderi.

Da en sådan centralisering af regnskabsførin-
gen ikke berører kæmnerens stilling som kasse-
betjent og lokal regnskabsfører, vil opkrævnin-
gen af de pågældende tilgodehavender fortsat
ske gennem kæmnerkontorerne. Kæmneren vil
derfor fortsat i sin daglige administration have
behov for oplysninger om mellemværenderne
med den enkeite debitor.

Behovet for materiale til bestridelse af in-
cassovirksomheden vedrørende regningstilgode-
havenderne kan efter udvalgets opfattelse fort-
sat tilgodeses ved føring af det kontoløse debi-
torbogholden ved brug af kopier af opkræv-
ningsbilagene. Til- og afgang af tilgodehaven-
derne vil tillige blive registreret til brug for den
centrale bogføring i kasse- respektiv diverserap-
porter og dokumenteret ved kopi af regning
eller indbetalingsbilag. Opkrævningsmaterialet
må derfor udfærdiges i sådant antal eksempla-
rer, at såvel kæmnerens som det centrale bog-
holderis behov dækkes.

Ved overvejelserne af, hvorvidt der i det cen-
trale bogholderi bør foretages reskontroføring
på personlige debitorkonti, har man været op-
mærksom på, at en debitor kan have mere end
ét mellemværende med staten og tillige et til-
godehavende hos denne, hvorfor der kan være
behov for hos kæmneren at have en samlet
oversigt over en debitors gældsforpligtelser,
blandt andet med henblik på etablering af af-
dragsvis betaling ved indeholdelse i løn, ind-
handling m.m. Udvalget finder imidlertid, at en
sådan samlet oversigt over den enkelte debitors
mellemværende bedst kan tilvejebringes lokalt
hos kæmneren på grundlag af det hos ham be-
roende Tegningsmateriale. Udvalget finder der-
for ikke, at der forekommer grund til at fore-
tage reskontroføring med den enkelte debitors
forpligtelser i den centrale bogføring. Registre-
ringen i denne bør, blandt andet af afstemnings-
mæssige hensyn, ske specificeret på kontrol-
konti passende opdelt efter tilgodehavendernes
art, det vil sige analogt med den ordning, der
for øjeblikket benyttes. Ved kæmnerkontorerne
bør tilgodehavenderne og bevægelserne heri lige-
ledes registreres på kontrolkonti i straksbogfø-
ringen, således at der løbende haves et afstem-
ningsmæssigt grundlag. Med passende, hyppige,
mellemrum bør der tilstilles kæmneren specifi-

cerede kontoudtog til afstemning med den hos
ham beroende regningsmasse og de dér førte
kontrolkonti.

Kæmneren beregner for tiden, jfr. foran,
ydelserne på bolig- og erhvervsstøttelån, udskri-
ver terminskvitteringerne, opkræver ydelserne
og fører regnskab på en personlig konto med
hver låntagers mellemværende. Kæmneren ud-
arbejder og aflægger endvidere terminsregnska-
bet til bolig- og erhvervsstøtteudvalgene.

Den nuværende regnskabsføring m.v. vedrø-
rende bolig- og erhvervsstøttelånene medfører et
meget betydeligt arbejde for kæmnerkontorerne.
Både udskrivning af terminskvitteringer og ter-
minslister sker manuelt. Terminslisterne, der
som nævnt blandt andet tjener som regnskabs-
mæssig oversigt over låneforholdene for udval-
gene i Godthåb, forekommer udvalget meget
komplicerede og uhensigtsmæssige, når henses
til det antal lån, som findes. En rationalisering
af arbejdet på dette område synes derfor på-
krævet og vil kunne medføre en arbejdsmæssig
lettelse for kæmnerkontorerne.

Arbejdet med beregning af ydelser, udskriv-
ning af terminskvitteringer, regnskabsføring
med de enkelte låneforhold m.m. er efter ud-
valgets opfattelse velegnet til at udføres edb-
mæsigt. En omlægning til edb-behandling vil
betyde, at de anførte arbejdsopgaver overfø-
res fra kæmnerkontorerne til løsning i Køben-
havn.

Terminsydelserne kan her beregnes på grund-
lag af de faste oplysninger om lånenes størrelse,
rentefod etc. og rapportering fra kæmner om
f.eks. bevægelige tilskud efter børneantal. Ter-
minskvitteringer kan udfærdiges maskinelt som
led i edb-behandlingen, og terminsregnskabet til
bolig- og erhvervsstøtteudvalgene indgå som en
integreret del af det edb-førte regnskab.

Det vil fortsat være nødvendigt at foretage
regnskabsføring med hver enkelt låntagers skyld
på en personlig konto, dels af hensyn til skyld-
forholdets lange løbetid, dels for at kunne til-
vejebringe en samlet oversigt over lånemellem-
værendet til brug for kæmnerens og bolig- og
erhvervsstøtteudvalgenes behandling af sager
om henstand, afdragsvis betaling, opgørelse af
fortjeneste ved salg af huse og både etc.

Reskontroføringen bør ske i centralbogholde-
riet i København, idet kæmneren kan få det
nødvendige grundlag for incassoen og sagsbe-
handlingen gennem de udsendte terminskvitte-
ringer og ved udsendelse af kontoudtog dels ved
terminerne og dels med passende mellemrum.
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Udvalget har endelig drøftet, hvorvidt det
ville være hensigtsmæssigt, at udsendelse af op-
krævningerne på terminsydelserne skete direkte
til låntagerne fra København og med indbeta-
ling hertil, således at kæmnernes incasso kun
omfattede restancerne.

Der synes imidlertid endnu på dette område
at foreligge sådanne betalingsmæssige forhold,
at det må forekomme mest hensigtsmæssigt som
hidtil at lade den samlede opkrævning ske gen-
nem kæmneren. Denne vil fra København mod-
tage terminskvitteringerne til udsendelse til lån-
tagerne, og disse må indbetale ydelsen til kæm-
neren. Udvalget skal imidlertid anbefale, at man,
så snart forholdene skønnes at gøre det muligt,
omlægger opkrævningen af ydelserne til bolig-
og erhvervsstøttelånene til at følge det i Dan-
mark almindelige mønster.

Da en hjemtagelse af de omhandlede opgaver
til København til udførelse ved edb efter ud-
valgets opfattelse vil indebære betydelige ar-
bejdsmæssige lettelser for kæmnerkontorerne,
finder udvalget, at en rationalisering af dette
område bør gives en høj prioritet ved en gen-
nemførelse af de i øvrigt stillede forslag til om-
lægning af regnskabsvæsenet m.v. inden for de-
partementets område.

For det kommunale område gælder, at den
foreslåede ordning som en servicefunktion vil
kunne omfatte føring af det kommunale debi-
torregnskab.

Incassationen af de fordringer, som efter
foranstående påhviler kæmneren, har, når hen-
ses til deres art og omfang, hidtil været betrag-
tet som et underordnet led i kæmnerens kasse-
administration.

At arbejdet med incassationen af fordrin-
gerne medfører en betydelig belastning arbejds-
mæssigt for kæmnerne synes derfor at måtte
henføres til de lokale betalingssædvaner, der
bl.a. giver sig udtryk i et meget betydeligt antal
restancer såvel vedrørende ydelser på bolig- og
erhvervsstøttelån som vedrørende andre tilgode-
havender.

Udvalget finder derfor anledning til at hen-
lede Ministeriet for Grønlands opmærksomhed
på, at der synes at tiltrænges en sanering af
forholdene på dette område herunder en oply-
sende virksomhed fra administrationens side
med henblik på en ændring af den lokale ind-
stilling over for spørgsmålet om betaling af på-
hvilende ydelser, således at incassoarbejdet kan
nedbringes til et i forhold til fordringsmassen
rimeligt niveau.

10.5. Regnskabsføring m.v. vedrørende stats-
ejede boliger i Grønland

Af den grønlandske boligmasse, der ved ud-
gangen af 1968 omfattede ca. 9.000 boliger,
ejede staten ca. 3.200 fordelt med ca. 1.200 bo-
liger i enfamiliehuse og ca. 2.000 boliger i
etage-, række- eller kædehuse. Af de 3.200
statsejede boliger benyttedes 1.900, heraf 900
i etagehuse m.v., til tjenesteboliger og 1.300 til
udleje. Udlejningsboligerne omfattede 1.100 bo-
liger i etageejendomme m.v. og 200 i enfamilie-
huse.

Indehaverne af tjenesteboliger er fortrinsvis
udsendt personale. Dette har hidtil haft fri bo-
lig, eventuelt også frit brændsel, under tjenesten
i Grønland. Et mindre antal tjenesteboliger be-
bos af hjemmehørende personale, idet der fra
gammel tid til forskellige stillinger, sædvanligvis
beklædt af hjemmehørende, har været knyttet
bolig, for hvilken der betales bidrag.

For udlejningsboligerne, der, jfr. ovenfor, ho-
vedsageligt findes i etageejendomme m.v., beta-
les månedlig husleje, og til dækning af varme
opkræves et månedligt a conto bidrag, der regu-
leres efterfølgende én gang årligt, når varme-
regnskabet er afsluttet.

Regnskabsføringen med statens tjenesteboli-
ger og statens udlejningsejendomme varetages
af kæmnerne, der endvidere opkræver huslejer
og varmebidrag m.v. Regnskabet føres på hen-
holdsvis finanslovkonto § 9.1.21: Statens tjene-
steboliger, og finanslovkonto § 9.1.23: Statens
udlejningsejendomme.

For etageejendommene m.v. føres regnskab
med indtægter og udgifter ved hver ejendom,
således at der kan aflægges et årligt driftsregn-
skab for ejendommen, samt særskilt varme-
regnskab, der i princippet skal bære samtlige
udgifter ved ejendommens opvarmning.

Forvaltningen af de grønlandske beboelses-
ejendomme har været underkastet overvejelse i
et af ministeren for Grønland i 1967 nedsat
udvalg vedrørende de grønlandske boligforhold,
der i 1969 afgav særskilt indstilling herom.

Boligudvalgets hovedsynspunkt er, at der i
Grønland bør oprettes almennyttige boligselska-
ber, der blandt andet bør overtage de statsejede
beboelsesejendomme. Da der imidlertid næppe
kan ske afhændelse af den statsejede boligmasse
i den nærmeste fremtid, stiller udvalget forskel-
lige supplerende forslag til omlægning af bolig-
torvaltningen, blandt andet forslag om, at der
i Godthåb oprettes et centraliseret boligforvalt-
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ningsorgan under landshøvdingeembedet med
den opgave at virke som overordnet organ for
den lokale boligadministration, der fortsat fore-
slås henlagt til kæmneren.

Efter forslag fra udvalget vedrørende de
grønlandske boligforhold har to på boligadmi-
nistrationsområdet særligt sagkyndige undersøgt
forholdene i Grønland.

De sagkyndige fremsætter i deres rapport
forslag til opbygning af en central regnskabs-
førelse for alle boliger af nedennævnte kate-
gorier:

1. Anviste boliger til udsendte tjenestemænd.
2. Statsejede boligstøtte-enfamiliehuse.
3. Statsejede boligstøtte-etageejendomme,

og udtaler herom:
»Regnskabsførelsen og administrationen af

ovennævnte boliger foregår for øjeblikket hos
kæmnerembederne i de forskellige byer efter
de for tiden gældende regnskabsvejledninger og
kontoplaner.

Disse nuværende vejledninger og kontoplaner
giver imidlertid ikke mulighed for at udarbejde
ejendomsregnskaber, der klart viser, hvorledes
et årsresultat driftsmæssigt er for en ejendom,
specificeret for de enkelte udgifter - tal, som
skulle danne grundlaget for en vurdering af,
hvilke udgiftsposter der er årsag til, at eventu-
elle lejeforhøjelser er påkrævet.

At kontering, bogføring, budgetudarbejdelse
m.v. volder kæmnerembederne kvaler, er vel
ikke kun begrundet i nuværende regnskabsvej-
ledninger og kontoplaner, men i lige så høj
grad af, at man ved kæmnerembederne ikke
har personale med erfaring i ejendomsadmini-
stration til at tage sig af disse ting.

Vi har undersøgt flere muligheder for at råde
bod på disse forhold, dels at udarbejde en ny
kontoplan, dels en ny regnskabsvejledning, men
vi tror dog stadig, at ejendomsregnskaberne vil
volde kæmnerembederne store kvaler, også
hvad angår ansættelse af huslejer i nybyggeri,
men i lige så høj grad ved regulering af hus-
lejer i den eksisterende boligmasse, hvor regu-
leringer er påkrævet.

Det er vor opfattelse, at en centralisering af
regnskabsførelsen må være den rigtige løsning,
således at kæmnerembederne sender bilagene,
der vedrører ejendomsadministrationen, til en
fælles regnskabscentral til bogføring. Ud over
regnskabsførelsen skal denne regnskabscentral
desuden have visse andre funktioner, som er
opremset nedenfor.

Regnskabscentralen kunne samles i et kontor
under landshøvdingeembedet.

Som den daglige leder af regnskabscentralen
må ansættes en praktisk regnskabsmand med
stor erfaring i boligadministration (det vil vel
være muligt at få en dansk boligforeningsmand,
såfremt man byder på virkelig attraktive ansæt-
telsesvilkår), idet det er af den yderste vigtig-
hed, at det er den rigtige mand, der findes til
at starte denne regnskabscentral. Det er vor
formening, at den daglige leder ved hjælp af et
par bogholderikyndige medhjælpere og en en-
kelt assistent vil kunne klare opgaven på nu-
værende tidspunkt, såfremt en moderne kontor-
maskinpark stilles til rådighed.«

De opgaver, som foreslås henlagt til central
behandling i Godthåb, er i rapporten angivet
således:

»Arbejdsområde:
1. Indsamling og bogføring af alle bilag, der

vedrører:
Anviste boliger til udsendte tjenestemænd
og funktionærer.
Statsejede boligstøtteénfamiliehuse.
Statsejede boligstøtteetagehuse.

2. Beregningscentral for huslejefastsættelse.
3. Kontrol og påtaleorgan for restanceregn-

skab (husleje, varme, gas og lign.).
4. Kontrol med overholdelse af budgetter

(rådighedsbeløb og enkeltbevillinger).
5. Afslutning af årsregnskaber for de enkelte

beboelsesejendomme.
6. Udarbejdelse af budgetter for de enkelte

beboelsesejendomme.
7. Varmeregnskaber.
8. Udarbejdelse af cirkulærer og formularer

vedrørende ovennævnte boligmasse (både
regnskabscirkulærer samt andre cirkulærer,
der vedrører ejendomsadministrationen).

9. Organ, hvortil kæmnerembederne kan hen-
vende sig i tilfælde af tvivlsspørgsmål i
forbindelse med ejendomsadministration.

10. Formidling af kursusvirksomhed (ejen-
domsadministration, varmemestre, vicevær-
ter m.v.).«

Ministeriet har forelagt de i rapporten inde-
holdte forslag for nærværende udvalg.

Under sin gennemgang af departementets
regnskabsorganisation har budget- og regnskabs-
udvalget også overvejet mulighederne for en
rationalisering af det regnskabsmæssige arbejde
m.v. i forbindelse med boligforvaltningen i
Grønland.
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Regnskabsføringen i forbindelse med tjene-
steboligerne og opkrævningen af boligbidrag
herfor har efter det foreliggende ikke hidtil for-
voldt særlige vanskeligheder. Det forhold, at
pligten til at betale boligbidrag eventuelt også
kommer til at omfatte det udsendte personale,
skulle efter udvalgets opfattelse næppe medføre
nogen mærkbar belastning af kæmnerkontorer-
ne. Lønanvisningen, hvori opkrævningen af tje-
nesteboligbidrag indgår, vil i øvrigt efterhånden
for dette personales vedkommende blive over-
ført til København.

De regnskabsmæssige problemer knytter sig
derfor i det væsentlige til det forhold, at der
for de statsejede etageejendomme m.v. skal af-
lægges årlige driftsregnskaber, varmeregnskaber
etc., og de opkrævningsmæssige til udlejnings-
boligerne.

Udvalget er enigt med de boligsagkyndige i,
at budgetlægning, regnskabsføring, opkrævning
af huslejer etc. vedrørende disse ejendomme gi-
ver kæmnerne betydelige vanskeligheder og
medfører et stort arbejde på kæmnerkontorerne,
samt at en rationalisering af arbejdet på dette
område bør gennemføres.

Udvalget er imidlertid betænkeligt ved rap-
portens forslag om, at der i Godthåb opret-
tes et centralorgan under landshøvdingeembe-
det til varetagelse af den regnskabsmæssige ad-
ministration af beboelsesejendommene i Grøn-
land.

I kommissoriet er det pålagt budget- og regn-
skabsudvalget ved sine overvejelser om den
fremtidige tilrettelæggelse af ministeriets bud-
get- og regnskabsvæsen at være opmærksom på
de i Grønland eksisterende vanskelige perso-
naleforhold, der gør det nødvendigt i videst
muligt omfang at rationalisere og forenkle ar-
bejdet i Grønland, og man finder det derfor
uønsket, at der oprettes nye administrations-
organer i Grønland, som forudsættes ledet af
udsendt arbejdskraft.

Rationaliseringen af regnskabsadministratio-
nen m.v. i forbindelse med det vigtige, men
dog i forhold til den samlede kæmneradmini-
stration begrænsede område, som boligforvalt-
ning udgør, bør derfor ske ved, at regnskabs-
føringen, herunder udarbejdelsen af nødvendige
drifts- og varmeregnskaber m.v., indpasses i det
af udvalget foreslåede centraliserede regnskabs-
væsen i København, hvortil udfærdigelsen af
det for kæmnerens opkrævning af huslejer og
varmebidrag nødvendige kvitteringsmateriale
samt huslejefastsættelsen også bør henlægges.

10.6. Kasseforvaltning, kasseinspektion m.m.

10.6.1. Kasseforvaltning

Statens kasseforvaltning i Grønland varetages
som beskrevet i kapitel 5 med enkelte undtagel-
ser dels af kæmneren, dels af Den kongelige
grønlandske Handel. Kæmneren varetager til-
lige de kommunale kasseforretninger.

Udvalgets forslag om centralføring af Grøn-
landsadministrationens regnskaber, herunder af
regnskaberne vedrørende Dronning Ingrids Ho-
spital og vedrørende Sygehuset i Egedesminde,
der har egen kasseadministration, indebærer
ikke i sig selv ændringer i kasseforvaltningen
i Grønland.

Kasseforretningerne må ifølge opgavernes art
varetages af lokale kassererkontorer. En række
hensyn taler for, at kasseforretningerne i videst
muligt omfang bør være samlet hos få kassebe-
tjente. Dette er som nævnt tilfældet i dag.

Udvalget har drøftet, om det ville være mu-
ligt og indebære væsentlige fordele at gennem-
føre en yderligere samling af kasseforretnin-
gerne i hver by ved sammenlægning af kæm-
nerens og Handelens kasser og oprettelse af et
fælles kassevæsen, der ligesom nu tillige er til
rådighed for kommunernes kasseforretninger.

De opgaver, der under de nuværende forhold
påhviler Handelen inden for forsyningstjene-
sten, produktionen, bank- og sparekassevæsenet
etc., indebærer, at der nødvendigvis hos Hande-
len må foregå forretningsmæssige kontantom-
sætninger af meget forskellig art og af meget
betydeligt omfang. Som følge heraf vil det hver-
ken være naturligt eller rationelt at administrere
Handelens kasser, som bikasser i forhold til
kæmneren.

En eventuel samling af kassevæsenet i de
grønlandske byer kunne tænkes etableret ved
at henlægge de samlede kasseforretninger i by-
erne under Den kongelige grønlandske Handel.

Herved ville man imidlertid overlade til Den
kongelige grønlandske Handel at løse de kasse-
mæssige opgaver for departementets institu-
tioner, for fagministerierne og Grønlands tekni-
ske Organisation, eventuelt tillige for kommu-
nerne. En sådan ordning synes ikke på en hen-
sigtsmæssig måde at kunne indpasses i Den
kongelige grønlandske Handels virksomhed, der
tager sigte på løsning af forretningsbetonede
opgaver. Hertil kommer, at en samling af kasse-
forvaltningen af praktiske grunde, herunder
hensynet til publikum, måtte forudsætte en lo-
kalemæssig placering af kæmnerkontorerne nær
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det fælles, det vil sige Handelens, kassererkon-
tor. Dette er næppe muligt i dag.

Udvalget mener derfor ikke, at det under
den nuværende fordeling af administration og
forsyningsmæssige opgaver mellem kæmner,
Handelen og kommune vil være hensigtsmæs-
sigt at søge gennemført en yderligere samling
af den statslige og den kommunale kassefor-
valtning i de grønlandske byer.

Den kongelige grønlandske Handel vil her-
efter fortsat varetage de med dennes virksom-
hed forbundne kasseforretninger, medens kasse-
forvaltningen i forbindelse med virksomheden
på departementets, fagministeriernes og Grøn-
lands tekniske Organisations områder samt kas-
sefunktionen for kommunen varetages af kæm-
neren. Såfremt man under en eventuelt ændret
fordeling af de administrative opgaver mellem
staten og kommunerne, hvorved kæmnerkonto-
rerne indgår som kommunale forvaltningsorga-
ner, skulle finde det ønskeligt, at staten for
begrænsede administrative områder opretholdt
egen kasseforvaltning, kunne det derimod kom-
me på tale at henlægge disse mere begrænsede
administrative kasseforretninger til Handelen.

10.6.2. Kasseinspektion, regnskahsmæssigt
tilsyn og vejledning

Ifølge kommissoriet er det pålagt udvalget at
overveje tilrettelæggelsen af kasse- og regn-
skabsinspektionen inden for Grønlandsadmini-
strationen og stille forslag til eventuelle ændrin-
ger heri.

10.6.2.1. Inspektionens og tilsynets nuværende
tilrettelæggelse

Kasseinspektionen og de i forbindelse hermed
stående eftersyn af aktiver og varebeholdninger
etc. varetages dels af 2. Revisionsdepartement,
dels af administrationen.

Det påhviler revisionsdepartementet at fore-
tage eftersynene af samtlige kasser m.v. i Kø-
benhavn og ved kæmnerkontoret i Godthåb.

Kasseinspektionen ved samtlige andre kasser
i Grønland og eftersyn af varebeholdninger
m.m. foretages ved administrationens foranstalt-
ning. Om samtlige foretagne eftersyn sker ind-
beretning til Revisionsdepartementet.

10.6.2.1.1. Grønlandsdepartementets område
Kasseinspektionen og det regnskabsmæssige

tilsyn m.v., med kæmnervæsenet er henlagt til
den myndighed, nemlig landshøvdingen, der fø-

rer det overordnede tilsyn med kæmnernes virk-
somhed.

Inspektions- og tilsynsopgaverne varetages af
regnskabsinspektøren, der på landshøvdingens
vegne har ledelsen af det samlede kæmnervæ-
sen.

Regnskabsinspektøren varetager ligeledes kas-
seinspektionen ved Grønlands tekniske Organi-
sations, politiets og luftfartsdirektoratets kasser
i Grønland.

Regnskabsinspektørens område omfatter ca.
50 større kasser og ca. 80 forskuds- og andre
mindre kasser.

Eftersynsvirksomheden har, jfr. bilag 20, der
indeholder en oversigt over de i årene 1968,
1969 og 1970 foretagne eftersyn, de seneste år
haft betydeligt omfang. Det er udvalgets ind-
tryk, at den opgavemæssige aflastning, der
fandt sted for regnskabsinspektøren ved over-
gangen af kommunale budget- og regnskabs-
mæssige opgaver til de kommunale myndighe-
der, har givet mulighed for den skete intensi-
vering af regnskabsinspektørens tilsyn med
kæmnerkontorerne.

Eftersynet af Grønlands tekniske Organisa-
tions kasser i Grønland påhviler som nævnt
regnskabsinspektøren. Eftersyn af teknisk or-
ganisations lagre foretages derimod af distrik-
terne og af medarbejdere fra administrationen
i København i forbindelse med tjenesterejser,
og der afholdes endvidere ved økonomiafdelin-
gen eftersyn af kontantbeholdningerne i Grøn-
land.

10.6.2.1.2. Den kongelige grønlandske Handels
område

På den kongelige grønlandske Handels om-
råde varetages kasse- og beholdningsinspektio-
nen af økonomiafdelingen, inden for hvis ram-
mer der er etableret et særligt inspektionskon-
tor. Dette varetager kontrollen med Handelens
samlede aktiver og passiver i København og i
Grønland. Kontoret fører systemkontrol og yder
regnskabsmæssig vejledning til institutionerne i
Grønland. Inspektionskontorets eftersyn omfat-
ter såvel kontantbeholdninger som varebehold-
ninger, debitorer etc. Det tilstræbes, at eftersyn
foretages mindst én gang årligt ved hver plads
i Grønland. Inspektionskontoret foretog i årene
1968, 1969 og 1970 henholdsvis 72, 69 og 71
eftersyn i Grønland.

Foruden af inspektionskontoret efterses be-
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holdningerne i Grønland af handelscheferne,
hvem det er pålagt at foretage eftersyn ved
handelsstedet mindst 4 gange årligt og ved ud-
stederne mindst 2 gange årligt.

10.6.2.2. Udvalgets bemærkninger
Det er udvalgets opfattelse, at kasse- og be-

holdningstilsynene under Den kongelige grøn-
landske Handel er rationelt tilrettelagt og på en
nødvendig måde indgår i den centrale økonomi-
forvaltnings tilsyn og kontrol med de lokale
disponerende tjenestesteder. I den principielle
opbygning af denne kontrolinstans finder ud-
valget ikke anledning til at foreslå ændringer.
Derimod synes tilsynene med kasseforvaltnin-
gen hos kæmnerne m.fl. at burde underkastes
en nærmere vurdering.

En effektiv kasseinspektion ved og tilsyn
med kæmnernes administration på det økono-
miske område er et betydningsfuldt led i be-
stræbelserne for at effektivisere kæmnerforvalt-
ningen.

Inspektionen bør ikke indskrænkes til kun at
omfatte eftersyn af de likvide beholdninger ved
kæmnerkontorerne, men må indbefatte en kri-
tisk kontrol med samtlige aktiver og passiver,
kontrol med indtægtsoppebørslen etc. Inspek-
tionen må endvidere til styrkelse af den centrale
økonomiforvaltnings indseende med kæmnernes
virksomhed omfatte tilsyn med kontorernes for-
retningsgange og økonomiske dispositioner i al-
mindelighed og kunne yde kæmnerne den for
en rationel afvikling af arbejdet nødvendige
støtte og vejledning. I forbindelse med inspek-
tionen bør endvidere ydes bistand ved den prak-
tiske iværksættelse af nye foranstaltninger på
det regnskabsmæssige område og ved omlæg-
ning af andre administrative rutiner.

Under hensyn til de omhandlede tjenesteste-
ders beliggenhed vil det næppe være rationelt
at henlægge den normale tilsynsvirksomhed til
revisionsdepartementet. Virksomheden synes
derimod naturligt at indgå som en opgave un-
der den foreslåede styrkede økonomiforvaltning
i ministeriet, der efter udvalgets forslag blandt
andet skal varetage styringen af den statslige
økonomiadministration i Grønland.

Udvalget har overvejet, hvorvidt det ville
være hensigtsmæssigt at etablere en fælles kon-
trolinspektion inden for Grønlandsadministra-
tionen. Udvalget finder imidlertid, at forhol-
dene på Handelens område, hvor væsentlige op-
gaver samler sig om varekontrollen, afviger så

meget fra forholdene på departementets om-
råde, at en samling af inspektionsvirksomheden
i hvert fald for nærværende ikke forekommer
hensigtsmæssig.

Udvalget finder det derimod rationelt at op-
retholde ordningen, hvorefter kasseinspektionen
ved Grønlands tekniske Organisations, politiets
og luftfartsdirektoratets kasser sker ved departe-
mentets foranstaltning.

Kasseinpektionen m.v. ved kæmnerkontorer-
ne er i øjeblikket henlagt til landshøvdinge-
embedets regnskabsinspektør, der som nævnt på
landshøvdingens vegne har ledelsen af det sam-
lede kæmnervæsen og varetager behandlingen
af sager vedrørende kæmnerkontorernes organi-
sations-, arbejds-, personale- og lokaleforhold
og løser forskellige andre opgaver, navnlig på
det budgetmæssige område.

Kasseinspektionen og tilsynet med kæmner-
nes dispositioner på det økonomiske område
samt de andre nævnte inspektionsmæssige op-
gaver bør som anført indgå under den centrale
økonomiforvaltning. Regnskabsinspektørstillin-
gen må derfor organisatorisk placeres under
den centrale økonomiforvaltning, det vil sige
under departementet. Det kan herefter fore-
komme tvivlsomt, om der vil være arbejdsmæs-
sigt grundlag for, at inspektionen fortsat har
tjenestested i Grønland.

Udvalget finder imidlertid, at spørgsmålet om
inspektionens tjenestested er i så høj grad for-
bundet med den foreslåede nyordnings prakti-
ske gennemførelse, at det vil være mest hen-
sigtsmæssigt at udskyde afgørelsen af spørgsmå-
let, til den foreslåede centrale økonomiforvalt-
ning i ministeriet er etableret.

10.7. De geografiske og klimatiske forholds
betydning for en eventuel centralisering af

føringen af de grønlandske regnskaber
Når forholdene i Grønland i flere henseender

adskiller sig væsentligt fra forholdene i det øv-
rige Danmark, skyldes dette først og fremmest
geografiske forskelle. For Grønlands vedkom-
mende kan navnlig fremhæves to faktorer, som
er af afgørende betydning for den erhvervsmæs-
sige, sociale og kulturelle situation i Grønland:
klimaet og de store afstande.

Disse to faktorer medfører også, at løsningen
af de administrative opgaver i Grønland er
både besværlig og kostbar. Navnlig har de geo-
grafiske forskelle givet kommunikationsmæs-

91



sige problemer, idet såvel forbindelserne mellem
de beboede pladser internt i Grønland som for-
bindelserne mellem Grønland og Danmark ofte
er tidkrævende og medfører relativt store om-
kostninger.

Afstanden fra København til Grønlands syd-
ligste punkt, Kap Farvel, er ca. 3.000 km, og
sejltiden over Atlanten er ca. 8 dage. Hertil
kommer transporten videre op langt vestkysten,
hvor hovedparten af befolkningen er bosid-
dende. Den ca. 2.000 km lange kyststrækning
fra Kap Farvel i syd til Thule i nord er ind-
delt i 17 kommuner, og administrationen, kæm-
ner, handelschef og byggeleder, er placeret i
byerne, som den største bebyggelse i hver kom-
mune benævnes. Der er således ofte flere hun-
drede kilometer mellem hver by, og mulighe-
derne for kontakt mellem de lokale administra-
tive ledere for at udveksle erfaringer og drøfte
fælles problemer er ikke store. Dette har man
søgt at bøde på ved at afholde kæmnermøder
og handelschefmøder i København eller i Godt-
håb. I sommerperioden besejles vestkystbyerne
fra Julianehåb til Upernavik af to kystruteskibe,
der medfører passagerer og post. Selv med
korte anløb af byerne varer turen fra syd til
nord og tilbage 14 dage.

På de største af de mindre pladser, bygderne,
har Den kongelige grønlandske Handel ansat
en udstedsbestyrer, som opkøber grønlandske
produkter, bestyrer butikken og varetager visse
af kæmnerens funktioner på stedet samt tele-
kommunikationen. Forbindelsen mellem byerne
og bygderne opretholdes af Den kongelige
grønlandske Handel ved besejling med distrikts-
fartøjer.

Den isolation, som præger de vestgrønland-
ske bosteder, er endnu mere udtalt for øst-
kystens to kommuner, Scoresbysund og Ang-
magssalik. Besejlingen af disse to områder van-
skeliggøres af isforholdene, og alle skibsforbin-
delserne til østkysten udgår fra København.
Der er i realiteten næsten ingen kontakt mellem
befolkningen på østkysten og på vestkysten.

En væsentlig forbedring af trafikforholdene
fik man i midten af 1950'erne, da SAS åbnede
polarruten til USA med mellemlanding i Søn-
dre Strømfjord. Fra slutningen af 1950'erne be-
gyndte man en intern flyvning i Grønland med
mindre fly, som kunne lande på vandet ved
byerne, og kort efter oprettedes »Grønlands-
fly«, som nu, så regelmæssigt som vejret tillader
det, beflyver alle vestkystens byer med heli-
koptere.

Beflyvningen er i årenes løb udvidet stærkt.
De interkontinentale flyruter mellemlander ikke
mere i Søndre Strømfjord, men SAS har op-
rettet særlige ruter til Grønland. Fra Køben-
havn til Søndre Strømfjord er der nu om som-
meren tre til fire og om vinteren to ugentlige
forbindelser. I sommerperioden gennemføres
endvidere to ugentlige flyvninger fra Køben-
havn til Narssarssuaq i det sydlige Grønland.
Fra København til Thule flyves der som regel
hver 14. dag hele året rundt. Helikopterruterne
gennemføres hele året, hvis vejrforholdene til-
lader det, dog med indskrænket fartplan i vin-
termånederne. I bilag 21 er nærmere redegjort
for de interne kommunikationsmuligheder i
Grønland. Grønlandsfly gennemfører endvidere
ca. én gang om ugen en forbindelse fra Søndre
Strømfjord til Kulusuk på østkysten, som ligger
ca. 3-4 timers sejlads fra Angmagssalik. Til
Scoresbysund gennemføres som regel i marts/
april måned, hvor det er muligt at lande på
fjordisen med skifly, tre til fire ture fra Reykja-
vik.

Som allerede antydet bevirker de klimatiske
forhold, at den afsondrethed, som gælder for
de fleste steder i Grønland, og som er en følge
af de store afstande, ofte bliver mere udtalt.
I vintermånederne er sejladsen fra København
over Nordatlanten og op gennem de isfyldte
farvande langs kysten temmelig risikofyldt, og
besejlingen indskrænker sig da også til et mini-
mum. Kystruterne indstilles som nævnt, blandt
andet også fordi isforekomster hindrer sejlads
i de nordlige farvande fra Thule og helt ned
til Holsteinsborg. Om vinteren må trafikken i
disse områder derfor foregå med hundeslæder.
I Thule f.eks. kan besejlingen kun foregå ca.
tre måneder af året, medens Holsteinsborg visse
år kan være helt isfri. Også i de sydlige om-
råder besværliggøres sejladsen af isvanskelighe-
der, men på en anden årstid. Fra omkring års-
skiftet presses den såkaldte storis, der hele året
driver fra Polarbassinet ned langs Grønlands
østkyst, rundt om Kap Farvel og op langs vest-
kysten, hvor den lukker for de sydlige områder
helt op til Frederikshåb - Godthåb. I de sene-
ste år har storisen hindret besejlingen til langt
hen i juni måned.

På østkysten, hvor storisen besværliggør sej-
ladsen hele året, kan Angmagssalik besejles et
par måneder og Scoresbysund har to-tre skibs-
anløb hvert år.

I klimatisk henseende er Søndre Strømfjord
en af de bedste flyvepladser i hele det arktiske
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område, idet der som regel kun er to-tre dage
om året, hvor vejrforholdene ikke tillader start
og landing. Der er således sjældent vanskelig-
heder med at få flytransport igennem fra Kø-
benhavn til Søndre Strømfjord, men derimod er
der ofte vanskeligheder med at komme videre
ud til kystens byer. Herude er vejrforholdene
mere ustabile, og da helikopterne ikke må flyve
instrumentflyvning, men altid skal have jordsigt,
må der ofte regnes med væsentlige forsinkelser
på forbindelserne til og fra kysten.

Som det fremgår af foranstående og bilag 21
og 22, hvori der er givet en oversigt over den
gennemsnitlige varighed af postforbindelserne
til Grønland, kan både de almindelige post- og
luftpostforbindelser være ret usikre, og dette
stiller naturligvis store krav til telekommunika-
tionen. I alle byer findes telestationer for al-
mindelig telegramtrafik, og Søndre Strømfjord
og Godthåb har indbyrdes fjernskriverforbin-
delse og forbindelse til København. Fra de fle-
ste bygder er der radiotelefonforbindelse ind til
byerne. Fra Godthåb er der endvidere radio-
telefonforbindelse til København. For tiden er
man i færd med at opbygge en UHF-kæde fra
Nanortaiik til Jakobshavn, som vil gøre det mu-
ligt at etablere telefon- og fjernskriverforbindel-
se mellem byerne og dermed også til Danmark.
UHF-kæden giver også mulighed for at etablere
anlæg for direkte dataoverføring. UHF-kæden
forventes færdigbygget i 1976, men den sydlige
del fra Nanortaiik til Godthåb påregnes taget
i brug 1972.

Et af argumenterne for at henlægge centrale
administrative opgaver til Godthåb i stedet for
til København har været, at man kunne spare
kommunikationen tværs over Atlanterhavet og
derved opnå både tidsmæssige og økonomiske
besparelser. Med de forbedrede kommunika-
tionsmuligheder vil der for luftpostforbindelsens
vedkommende imidlertid ikke være forskel på,
om posten skal til København eller til Godthåb.
I adskillige tilfælde vil det endda gå hurtigere
til København, fordi næsten alle helikopterruter
passerer Søndre Strømfjord, hvorfra der som
nævnt altid er hurtig forbindelse til København,
medens forbindelserne til Godthåb kan forsin-
kes. For almindelig post, der transporteres med
skib, vil der heller ikke være større tidsforskel,
selv om posten skal over Atlanten, fordi det
for mange byers vedkommende tager næsten
lige så lang tid at få posten med kystruten til
Godthåb som med direkte skibsforbindelse til
København. I vintertiden er kystruten som

nævnt også indstillet, medens der derimod er
enkelte skibsforbindelser til København. For
Thule og østkystens vedkommende vil postfor-
bindelsen til København altid være den hurtig-
ste. Telegramtrafikken er naturligvis lige hurtig
til København og til Godthåb.

Hvad omkostningerne ved kommunikationen
angår, er såvel luftpost som telegrammer til
København dyrere end til Godthåb. For almin-
delig post er taksterne de samme. Med udbyg-
ningen af kommunikationsnettet og f.eks. ved
etablering af direkte dataoverførsel skulle det
dog være muligt at nedbringe denne forskel i
transportomkostningerne.

Men selv om kommunikationen er dyrere til
København end til Godthåb, vil dette forment-
lig ikke kunne opveje de højere administrations-
omkostninger, der altid vil være i Godthåb i
forhold til i København. Dette gælder alle ad-
ministrative udgifter, bygninger, inventar, kon-
torartikler m.v. og navnlig udgifterne til lønnin-
ger, boliger og lignende til personale, såfremt
dette skal udsendes fra Danmark.

Det er vanskeligt ud fra ovennævnte betragt-
ninger at anlægge en generel vurdering af, hvor-
vidt der er flest fordele forbundet med at løse
centrale administrative opgaver i Godthåb, og
andre motiver end de tidsmæssige og de øko-
nomiske spiller ind. Tidsmæssigt vil der ikke
være vundet meget ved at vælge Godthåb, og
meget taler for, at administrative opgaver, hvor
registrerings- og/eller bearbejdelsesomkostnin-
gerne vejer tungt, med størst fordel kan udføres
i København.

De geografiske forskelle kan man ikke æn-
dre, og de ulemper, som det barske grønlandske
klima og den afsides beliggenhed medfører, vil
formentlig ikke helt kunne ophæves. Der er dog
ingen tvivl om, at betydningen af de geografiske
forskelle er blevet mindre og mindre med tiden.
Da man alene var afhængig af skibsforbindel-
serne, kunne det vare op til et år at komme i
kontakt med fjerntliggende steder. Oprettelsen
af telegrafforbindelsen og senere flyforbindel-
serne har betydet en enorm forbedring af kom-
munikationen, og man må regne med, at den
tekniske udvikling også i de kommende år yder-
ligere vil bidrage til at gøre vejen fra Grønland
til København både kortere og billigere.

Efter de foreliggende oplysninger om tidsfor-
løbet for kommunikationerne lokalt i Grønland
og mellem København og Grønland er udval-
get af den opfattelse, at såfremt der alene skulle
tages hensyn til denne tidsfaktor, kunne en cen-
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tral føring af de grønlandske regnskaber lige så
godt finde sted i Godthåb som i København.

En central føring af regnskaberne i mere tra-
ditionel teknik i Godthåb ville ikke befordre
den nødvendige aktive budgetkontrol, som ud-
valget finder påkrævet, hvortil yderligere kom-
mer, at en sådan central bogføring i Godthåb i
hvert fald i en årrække måtte forudsætte udsen-
delse af højt kvalificeret, bogholderiuddannet
arbejdskraft fra Danmark med det deraf følgen-
de indhug i den grønlandske boligmasse.

En væsentlig ændring i tidsforløbet i regn-
skabsaflæggelsen må, jfr. udvalgets hovedind-
stilling, forudsætte, at regnskabet føres under
anvendelse af høj teknik, altså under anvendelse
af edb-teknik. Udvalget må betragte det som
uden for de praktiske muligheder at bogføre
de grønlandske regnskaber på et edb-anlæg,
som placeres lokalt i Grønland. Selv om andre

end regnskabsmæssige opgaver kunne henvises
til et sådant anlæg, måtte dette anses for for
kostbart i forhold til de samlede opgaver, der
kunne byde sig for anlægget, og som næppe
kunne udfylde dets kapacitet. Hertil kommer,
at et edb-anlæg i højere grad, end traditionel
teknik ville forudsætte, vil være afhængig af
udsendelse af dyr og boligkrævende arbejds-
kraft — herunder også teknikere med specialud-
dannelse - ligesom ordningen ikke ville kunne
få væsentlig betydning for den løbende budget-
kontrol.

Det må i det hele være udvalgets opfattelse,
at medmindre der sker en radikal ændring af
det forvaltningsretlige grundlag, må en central
føring af Grønlandsadministrationens regnska-
ber i hvert fald for en længere periode forud-
sætte, at denne regnskabsføring sker i Dan-
mark.
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KAPITEL 11

Udvalgets overvejelser med hensyn til tilrettelæggelsen af budget- og
regnskabsvæsenet på længere sigt

11.1. Indledning
De forslag, der af udvalget er fremsat til en

reorganisation af det grønlandske budget- og
regnskabsvæsen er primært begrænset til depar-
tementets regnskabsorganisation. En undtagelse
danner dog udvalgets særbetænkning vedrøren-
de lønadministrationen under Ministeriet for
Grønland. Heri fremsættes forslag om et cen-
tralt lønkontor i ministeriets departement, også
omfattende Den kongelige grønlandske Handel
og Grønlands tekniske Organisations lønninger.

Udvalgets forslag vedrørende departementets
regnskabsorganisation tager således først og
fremmest sigte på inden for en begrænset tid at
få moderniseret departementets regnskabsorga-
nisation. Dette er imidlertid igen en klar forud-
sætning for den videregående samordning af de
nuværende tre uafhængige regnskabssystemer
inden for Grønlandsforvaltningen, som efter ud-
valgets opfattelse på lidt længere sigt bør etable-
res, såfremt der ikke sker væsentlige ændringer
inden for Grønlandsforvaltningen.

Udvalget har ikke ment at kunne fremsætte
konkrete, detaljerede forslag for, hvorledes bud-
get- og regnskabsorganisationen inden for den
samlede Grønlandsadministrations område bør
være, men har alene i de to følgende afsnit i
dette kapitel og i øvrigt i kapitel 9, der behand-
ler edb-problemerne, givet en række anvisninger
på, hvilken udvikling der ud fra alt foreliggende
bør tilstræbes.

Når udvalget har valgt denne fremgangsmå-
de, uanset at det ud fra rationelle synspunkter
og administrative hensyn finder, at en samord-
ning af ministeriets samlede regnskabsvæsen, in-
klusive Den kongelige grønlandske Handel og
Grønlandske tekniske Organisation, vil være
rigtig, beror dette på følgende overvejelser.

For det første finder udvalget, at gennem-

førelsen af dets begrænsede forslag er en så om-
fattende opgave, at planlægningen, tilrettelæg-
gelsen og gennemførelsen dels vil være meget
tidskrævende, dels kræve en betydelig indsats
af kvalificeret arbejdskraft. Det vil derfor ikke
være forsvarligt også at gå i gang med det vide-
regående forslag om fuldstændig integration,
der i sig selv vil rejse en række vanskeligt over-
skuelige problemer, der ligeledes kræver et om-
fattende analysearbejde.

For det andet må det tages i betragtning, at
der hele tiden på det regnskabstekniske område
og især inden for den elektroniske databehand-
ling udvikles nye hjælpemidler og metoder, der
udvider regnskabsvæsenets muligheder, men
som samtidig kræver en ny orientering til pro-
blemerne. At søge at foregribe udviklingen ale-
ne inden for de kommende år, har kun akade-
misk interesse.

Endvidere vil med tilvejebringelsen af en mo-
derne økonomiforvaltning også være skabt for-
udsætninger for, at ministeriet selv kan forestå
det rationaliseringsarbejde inden for budget- og
regnskabsområdet, der er nødvendigt, og selv i
samarbejde med Grønlands tekniske Organisa-
tion og Den kongelige grønlandske Handel vur-
dere fordelene og ulemperne ved en samordning
samt udarbejde de forslag, der skønnes påkræ-
vede. I disse overvejelser vil endvidere kunne
indgå de erfaringer, der indhøstes i forbindelse
med gennemførelsen af udvalgets forslag og
med de modifikationer og supplerende foran-
staltninger, der i forbindelse med den detaljere-
de planlægning og under gennemførelsen af for-
slagene viser sig nødvendige.

Endelig er det overvejende sandsynligt, at
Grønlandsforvaltningens organisation vil ændres
på væsentlige punkter inden for det næste 10-år
som en følge af det udviklingsarbejde, der er
taget stilling til i afsnit 11.3. nedenfor.
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11.2. Samlet regnskabsorganisation for Mini-
steriet for Grønland, Den kongelige grønland-
ske Handel og Grønlands tekniske Organisation

De eventuelle fordele ved et integreret regn-
skabssystem omfattende departementets, Den
kongelige grønlandske Handels og Grønlands
tekniske Organisations samlede regnskabsføring
er nøje forbundet med mulighederne for at an-
vende edb, jfr. kapitel 9.

Disse fordele omfatter i øvrigt muligheden
for at begrænse regnskabspersonalet i Grøn-
land ved på ét sted i hver by at samle regn-
skabsføringen, der i henhold til udvalgets for-
slag skal begrænses til en enkel kronologisk re-
gistrering af grundposteringerne med henblik på
den efterfølgende behandling i København.

Også en eventuel overgang til datatransmis-
sion, der forudsætter anskaffelse af særligt ap-
paratur — f.eks. straksbogføringsmaskiner med
hulstrimmel - taler for en samlet behandling af
regnskabsmaterialet i Grønland, idet der, for-
uden en bedre udnyttelse af regnskabspersona-
let i Grønland, også vil kunne registreres bespa-
relser ved anskaffelsen og vedligeholdelsen af et
sådant udstyr. I det hele må det under hensyn
til størrelsen af befolkningen i de enkelte grøn-
landske byer umiddelbart anses for urimeligt, at
der tre forskellige steder i hver by føres regn-
skab over statsudgifter og -indtægter.

En eventuel samling af regnskabsføringen vil
også få indflydelse på kasseforretningerne i
Grønland som følge af disses nøje tilknytning
til den grundlæggende registrering. En samling
af kassefunktionerne for de i dag adskilte områ-
der vil dog ikke udelukke eksistensen af selv-
stændige kasser ved for eksempel Handelens
butikker, og i øvrigt bør anlægges det syns-
punkt, at hvor kontant betaling mellem institu-
tionerne medfører en væsentlig administrativ
lettelse, bør denne mulighed også være til stede.

Men også i København må der være poten-
tielle muligheder for besparelser i regnskabs-
føringen, dels ved edb-kørslerne, dels i direkte
personaleudgifter, jfr. i øvrigt udvalgets under-
søgelse af personaleforbruget i forbindelse med
budget-, kasse- og regnskabsvæsenet.

En umiddelbar fordel i forbindelse med en
integreret edb-regnskabsføring er det, at mel-
lemregninger ikke længere vil repræsentere no-
get problem, idet afholdte udgifter direkte vil
kunne bogføres på den endelige finanslovkonto,
uanset hvilken institution der har afholdt dem,
og hvor den endeligt skal føres.

Vanskelighederne med etableringen af et fæl-
les regnskabsvæsen vil først og fremmest ligge i
de vidt forskellige opgaver, der varetages af
henholdsvis departementet, Handelen og Grøn-
lands tekniske Organisation, og de tilsvarende
varierende krav, der stilles til regnskabsførin-
gen. Disse vanskeligheder er dog ikke uovervin-
delige, hvorimod der muligvis på det organisa-
toriske plan kan vise sig visse vanskeligheder.

Der henvises i øvrigt med hensyn til disse
forhold til kapitel 8, afsnit 1.2., hvori det blandt
andet anføres, at det er udvalgets opfattelse, at
på lidt længere sigt vil en samordning af depar-
tementets, Den kongelige grønlandske Handels
og Grønlands tekniske Organisations regnskabs-
væsen give den løsning på de grønlandske regn-
skabsproblemer, der såvel ud fra effektivitets-
synspunkter som ud fra økonomiske overvejel-
ser indebærer de fleste fordele.

11.3. Den fremtidige Grønlandsforvaltning

På noget længere sigt kan radikale ændringer
i Grønlandsforvaltningen blive følgen, dels af
overvejelserne i udvalget vedrørende byrde- og
opgavefordelingen i Grønland, dels af de for-
slag, der er fremsat af en arbejdsgruppe vedrø-
rende Den kongelige grønlandske Handels
fremtid.

Forslagene vedrørende Den kongelige grøn-
landske Handels fremtid har ikke givet udvalget
anledning til særlige bemærkninger eller til mo-
difikationer i udvalgets forslag til en reorganisa-
tion af ministeriets budget- og regnskabsorgani-
sation, ej heller under den forudsætning, at ar-
bejdsgruppens forslag gennemføres i uændret
skikkelse og inden for en overskuelig fremtid.

Tilbage inden for statens forvaltning vil i den
situation alene være et erhvervsdirektorat, om-
fattende produktion og afsætning af grønland-
ske produkter. Omsætningen inden for et sådant
erhvervsdirektorat vil, bedømt ud fra omsætnin-
gen inden for Den kongelige grønlandske Han-
dels produktionsvirksomhed i dag, blive af stør-
relsesordenen 120 mill. kr. For regnskabsvæse-
net vil imidlertid i samme situation de mange-
artede formål, der i dag skal tilgodeses af Han-
delens regnskabsvæsen, begrænses til ganske få
og veldefinerede opgaver. Det må i så fald over-
vejes, om det vil være hensigtsmæssigt at tilstræ-
be en integration med departementets regn-
skabsvæsen.

Mere dybtgående konsekvenser for Grøn-
landsforvaltningen og dermed for det grønland-
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ske budget- og regnskabsvæsen kan derimod
påregnes at ville blive resultatet af arbejdet i
byrde- og opgavefordelingsudvalget.

På tidspunktet for nærværende betænknings
afgivelse har byrde- og opgavefordelingsudval-
get mere indgående behandlet kæmnervæsenet,
skolevæsenet og elforsyningen.

Kæmnervæsenet overvejer udvalget at foreslå
overført til kommunerne. Dette vil medføre en
ændring af kæmnernes ansættelsesforhold, såle-
des at kæmnerne knyttes direkte til kommunal-
bestyrelserne og på en sådan måde, at kæmner-
ne alene skal stå til ansvar over for kommunal-
bestyrelserne, også for så vidt angår de arbejds-
opgaver, der må karakteriseres som statslige.
Motiveringen herfor er det synspunkt, at kom-
munalbestyrelserne ikke kan overtage opgaver
fra staten, hvis ikke de har deres egen admini-
stration.

Med hensyn til skolevæsenet er det byrde- og
opgavefordelingsudvalgets foreløbige opfattelse,
at den grønlandske folkeskole bør være kom-
munal. Derimod bør de opgaver, som i dag lø-
ses fælles for hele den grønlandske skole, fortsat
løses via skoledirektionen, der eventuelt med ti-
den kan overgå til at henhøre under landsrådet.
Disse opgaver omfatter skolegang i Danmark,
udarbejdelse og fremstilling af skolebøger og
andet materiale m.v.

Endelig har udvalget beskæftiget sig med mu-
ligheden for at lade den lokale elforsyning vare-
tage af kommunerne eller af private selskaber
på andelsbasis.

De centrale punkter i byrdefordelingsudval-
gets foreløbige overvejelser vedrører i øvrigt en
omfordeling af opgaverne mellem staten og
kommunerne i Grønland, således at opgavefor-
delingen kommer til i det væsentlige at følge
mønsteret herfor i Danmark. I sammenhæng
hermed påtænkes etableret en egentlig kommu-
naladministration i Grønland ved omdannelse
af den nu statslige kæmnerinstitution til en
kommunal institution. Det har i byrdeforde-
lingsudvalget været overvejet, hvorvidt dette
måtte medføre, at der herefter måtte etableres
et lokalt statsligt administrationsorgan til løs-
ning af de opgaver, som kæmneren hidtil har
varetaget for departementets lokale institutio-
ner, fagministeriernes institutioner, Grønlands
tekniske Organisation m.m. Man finder imidler-
tid ikke dette hensigtsmæssigt og peger på, at
opgaverne bør henlægges til løsning ved kom-
munalbestyrelsernes foranstaltning på statens
vegne, eventuelt af kæmneren som særopgaver

for staten, eller de må i visse tilfælde løses af de
pågældende institutioner m.v.

Byrdefordelingsudvalget har tilsluttet sig bud-
get- og regnskabsudvalgets forslag til centralise-
ring af lønadministrationen og finder, at det bør
være muligt at lade den kommende kommunale
lønanvisning glide ind i det statslige centrale
lønanvisningsapparat som en serviceopgave for
dette.

Regnskabsføringen vedrørende det statslige
område tænkes, i det omfang lokal bistand her-
til vil være nødvendig, at skulle varetages af
kommunaladministrationen på statens vegne.

Etableringen af en tre-delt administration i
Grønland, opbygget som i Danmark med stat,
amtskommune og kommune, vil med en så lille
og spredt befolkning som den grønlandske ska-
be en række økonomisk-administrative proble-
mer.

Det er dog budget- og regnskabsudvalgets op-
fattelse, at grundprincipperne i dets overvejelser
fortsat er fuldt anvendelige, også såfremt kæm-
nerinstitutionen omdannes til et kommunalt or-
gan, og en række statsopgaver overføres til
kommunerne.

Efter alt at dømme vil der dog fortsat blive
væsentlige statsopgaver tilbage på det grønland-
ske område, og det er ikke utænkeligt, at kom-
munerne vil være interesseret i, at de finder de-
res regnskabstekniske løsning inden for statens
centrale system.

For så vidt angår de kommunale budget- og
regnskabsopgaver vil det administrativt være et
tilbageskridt at bygge videre på det hidtidige
system for kommunerne. Der bør derfor efter
udvalgets opfattelse søges tilvejebragt en teknisk
løsning med anvendelse af edb, således som
kommunerne i Danmark har etableret, og i øv-
rigt som foreslået foran i kapitel 10, afsnit 1.

11.4. Indkomstskat i Grønland
Efter anmodning fra landsrådet nedsatte mi-

nisteren for Grønland i marts 1968 en arbejds-
gruppe, der blandt andet skulle udarbejde for-
slag til et indkomstskattesystem. Arbejdsgrup-
pens betænkning blev afgivet i juli 1969.

I betænkningen stilles forslag om kildebeskat-
ning af lønmodtagere, med samtidighed mellem
indtjening og skattebetaling, og således at skat-
ten beregnes og trækkes af arbejdsgiveren og
indbetales til skattemyndighederne. Ved denne
skatteberegning tages ikke hensyn til andre fra-
drag end et eventuelt personfradrag, og i øvrigt
anvendes kun én skattesats på indkomst ud over
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personfradraget, og dette gælder uanset indkom-
stens størrelse.

Selvstændige erhvervsdrivende foreslås som
under det danske kildeskattesystem sat i fore-
løbig skat af den forventede indkomst i det en-
kelte år, dog kan for selvstændige fiskere, fan-
gere og fåreavlere eventuelt i stedet tænkes op-
krævet en fast procent af indhandlingsbeløbet.

Det foreslåede indkomstskattesystem forud-
sætter en slutligning på grundlag af selvangivel-
sen, som må indgives af alle med indkomst over
en vis grænse, og med tilbagebetaling eller efter-
betaling af for meget eller for lidt betalt skat.

En eventuel indførelse af indkomstbeskat-
ning i Grønland må ses i sammenhæng med
overdragelsen til kommunerne af opgaver, der
i dag varetages og betales af staten.

En eventuel indkomstbeskatning forudsætter
oprettelse af et skatteråd med tilhørende sekre-
tariat. Under forudsætning af, at antallet af
skatteydere bliver ca. 6.000, regner arbejds-

gruppen med, at et samlet personale på om-
kring en snes mand i skatterådssekretariatet og
i kommunerne vil være beskæftiget med ind-
komstbeskatningen.

Forslaget om indførelse af indkomstbeskat-
ning i Grønland berører ikke udvalgets forslag
til en reorganisation af ministeriets budget- og
regnskabsvæsen, men understreger dog nødven-
digheden af en forenkling af de arbejdsopgaver,
der hidtil har været pålagt kæmneren.

Det kan i øvrigt oplyses, at udvalget i skrivel-
se af 5. januar 1972 til Ministeriet for Grøn-
land har fundet anledning til at udtale, at ud-
valget finder det vigtigt, at forslagene til æn-
dringer vedrørende lønadministrationen under
Ministeriet for Grønland som planlagt gennem-
føres snarest muligt. Man har herved blandt an-
det henvist til, at en hurtig gennemførelse er en
forudsætning for, at tilrettelæggelsen og op-
krævnigen af kildeskat i Grønland kan gennem-
føres rationelt.
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Bilag 2

100

Finanslovens § 9, Departementets bevillingsområde

Drifts- og tilskudskonti:

1. Fællesudgifter: 5. Skole,, oplysningsarbejde og anden kulturel
1.01. Administrationen i København. virksomhed:
1.02. Udlejningsejendomme for permitterede 5.01. Skolevæsenet,

tjenestemænd. 5.02. Faglig kursusvirksomhed.
1.11. Landshøvdingeembedet og kæmnerkon- 5.11. Grønlænderhjemmet.

torerne. 5.12. Grønlandske skoleelevers skolegang i
1.12. Bogtrykkeriet i Godthåb. Danmark.
1.21. Statens tjenesteboliger. 5.13. Andre uddannelsesudgifter i Danmark
1.23. Statens udlejningsejendomme. (tilskud).
1.31. Havneanlæg. 5.15. Kostskolen i Danmark.
1.32. Flyvepladsen, Narssarssuaq. 5.31. Atuagagdliutit/Grønlandsposten.
1.33. Iscentralen, Narssarssuaq. 5.43. Ungdomsklubber m.v. (tilskud).
1.41. Forskellige tilskud. 5.51. Ernæringsrådet.
1.51. Diverse indtægter. 5.52. Forskellig oplysningsvirksomhed.

5.53. Oplysning om Grønland i ind- og ud-
2. Retsvæsenet: l a n d-
2.01. Domstolene.

7. Videnskabelige undersøgelser:
3. Sundhedsvæsenet: 7.03. Redaktionen af »Meddelelser om Grøn-
3.01. Sygehuse m.v. land«.
3.03. Røntgenbåden »Misigssut«. 7.04. Tilskud til videnskabelige formål.
3.1 1. Patienter i Danmark. 7.06. Undersøgelser af indlandsisen.



Bilag 3

Finanslovens § 9, Departementets bevillingsområde

Konti, hvorover der kun disponeres i Køben-
havn:
1.01. Administrationen i København.
1.02. Udlejningsejendomme for permitterede

tjenestemænd.
1.41. Diverse tilskud.
1.51. Diverse indtægter.
3.11. Patienter i Danmark.
5.11. Grønlænderhjemmet.
5.12. Grønlandske skoleelevers skolegang i

Danmark.
5.13. Andre uddannelsesudgifter i Danmark.
5.15. Kostskolen i Danmark.
5.51. Ernæringsrådet.
5.53. Oplysning om Grønland i ind- og ud-

land.
7.03. Redaktionen af Meddelelser om Grøn-

land.
7.04. Tilskud til videnskabelige formål.
7.06. Undersøgelser af indlandsisen.
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Bilag 4

Finanslovens § 9, Departementets bevillingsområde

Konti, hvorover der disponeres såvel i Køben-
havn som i Grønland.
1.11. Landshøvdingeembedet og kæmnerkon-

torerne.
1.12. Bogtrykkeriet i Godthåb.
1.21. Statens tjenesteboliger.
1.23. Statens udlejningsejendomme.
1.31. Havneanlæg.
1.32. Flyvepladsen, Narssarssuaq.
1.33. Iscentralen, Narssarssuaq.
2.01. Domstolene.
3.01. Sygehuse m.v.
3.03. Røntgenbåden »Misigssut«.
5.01. Skolevæsenet.
5.02. Faglig Kursusvirksomhed.
5.31. Atuagagdliutit/Grønlandsposten.
5.43. Ungdomsklubber m.v.
5.52. Forskellig oplysningsvirksomhed.
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Bilag 5

103

Finanslovens § 9.06, Grønlands tekniske Organisations
bevillingsområde

6.01. Den tekniske Organisation, København.
6.02. GTO-lager, København.
6.03. Televærksted og laboratorium, Køben-

havn.
6.11. Administrations- og tilsynsomkostninger

i Grønland.
6.12. Indkvarterings- og forplejningstjenesten.
6.21. Elværker.
6.23. Varmeværker.
6.28. Installationsvirksomhed.
6.31. Byggetjenesten.
6.33. Skibsværfterne.
6.34. De mekaniske værksteder.
6.53. Grønlands televæsen.
6.54. Loranstationen, Nipisat.
6.56. Radiofyr.
6.59. Den tekniske drift og vedligeholdelse af

radiofonianlæggene.
6.71. Vandvæsenet.
6.72. Vej-, kloak- og dræningsanlæg.
6.73. Gadebelysning.
6.74. Brandværn.
6.75. Vedligeholdelse af havneanlæg m.v.



Bilag 6

Finanslovens § 2.08, Den kongelige grønlandske Handels
bevillingsområde

01. Fællesudgifter.
02. Forsyningstjenesten.
03. Indkøb og behandling af grønlandske pro-

dukter.
04. Den grønlandske salgsorganisation.
05. Rederi og luftfart.
06. Grønlands postvæsen.
07. Grønlands pengevæsen og de grønlandske

sparekasser.
09. Renavlsstationen.
10. Gæstehjem.
11. Lufthavnsbygningen, Søndre Strømfjord.
30. Den grønlandske Konjunkturudlignings-

fond.

104



Bilag 7

Departementets område. Regnskabsorganisationen
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Bilag 8

Departementet

Dato for aflevering til Statsbogholderiet i
1969-70 af departementets månedsregnskab.

Regnskab: Afleveret:
Januar 18. marts 1969
Februar 16. april 1969
Marts 28. maj 1969
April 11. juni 1969
Maj 31. juli 1969
Juni 26. august 1969
Juli 9. september 1969
August 14. oktober 1969
September 18. november 1969
Oktober 10. december 1969
November 14. januar 1970
December 9. februar 1970

Ultimo I 13. april 1970
Ultimo II l.juni 1970
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Bilag 9

Grønlands tekniske Organisation

Modtagelsen af regnskaber fra fælleskontorerne
i Grønland 1969

Måned

Modtaget antal regnskaber

Inden
1 måned

Inden
2 måneder Senere

Januar 5 12 4
Februar 6 13 3
Marts 9 15 1
April 10 14 2
Maj 8 12 4
Juni 6 15 1
Juli 10 13 3
August 10 13 3
September 12 15 1
Oktober 11 14 2
November 10 14 2
December 10 15 1
Ultimo 12 16 0
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Bilag 10

Grønlands tekniske Organisation

Regnskabsaflæggelse, fælleskontorernes regnskabsområde 1969
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Bilag 11

Den kongelige grønlandske Handel

Regnskabsaflæggelse, virksomheden

Måned:

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

København 1970

Balance forelå:

18. februar
24. marts
21. april
20. maj
22. juni
23. juli
20. august
21. september
19. oktober
20. november
21. december
19. januar

i

1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
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Den kongelige grønlandske Handel

Bymaterialets modtagelse i København 1969

Måned

Modtaget materiale fra antal byer

Inden
1 måned

Inden
2 måneder

Januar 11 17 0
Februar 13 16 1
Marts 11 17 0
April 5 15 2
Maj 13 17 0
Juni 13 16 1
Juli 12 15 2
August 11 17 0
September 12 17 0
Oktober 12 15 2
November 8 14 3
December 10 16 2

Bilag 12
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Bilag 13

Den kongelige grønlandske Handel

Modtagelsen af udstedsmaterialet 1969
Sidste udstedsmateriale modtaget fra handelsdistrikt (14) med udsteder

Måned

Modtaget materiale fra antel distrikter

Inden
måned

Inden
2 måneder

Inden
3 måneder Senere

April
Maj
Juni
Juli
August . .
September
Oktober .
November
December

0
1
1

0
1

1
2

2

6

10
10

10
11

7
10
11

11

11

12
14
13
13

1 1
14

10

13
14

2
0
1

1
3
0
4
I
0
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Bilag 14

Den kongelige grønlandske Handel

Regnskabsaflægelse, virksomheden i Grønland
1970

Kvartal: Balance forelå:
Januar 25. juli 1970
April 25. oktober 1970
Juli 25. december 1970
Oktober 25. marts 1971
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Bilag 15

Den kongelige grønlandske Handel
Regnskabsafslutning 1970

Vareregnskab
Afstemning — svindberegning — bilagsudskriv-
ning - resultatberegning udsteder

150 mand-dage

Produktionsregnskab
Lagre - Grønland/København - Produktion til
afregningspriser - forsikringer - leverancer fær-
digvarer/råvarer mellem by og udsted - behand-
lingsomkostninger København m.v.

70 mand-dage

Teknik
1.1 Databehandlingskontoret - kodebånd - af-

stemning m.v.
1.2 Datacentralen - edb-kørsel

Kontoudtog og balancer

10 mand-dage

Afstemning og kontrol aktiver - passiver
Debitorer - kreditorer - bank og sparekasse -
fragt - assurance - billetter- mellemregning an-
satte og andre institutioner - saldoanerkendelser
- udarbejdelse, beretning

300 mand-dage

Efterposteringer
Periodeafgrænsning - vurdering driftskonti (for
produktionen forbrug - emballage - salt m.v. i
forhold til produktionen)
Anlægsregninger GTO - afregning Post og tele-
graf - Færingehavn m.v.

30 mand-dage

Teknik
2.1 Databehandlingskontoret - kodebånd - af-

stemning m.v.
2.2 Datacentralen - edb-kørsel

Kontoudtog og balancer

6 mand-dage

Omkostningsfordeling
København - Grønland - togtefartøjer
Produktionen på by og udsteder

20 mand-dage

13

A.

B.

I.

C.

D.

2.

E.



3. Teknik
3.1 Databehandlingskontoret - kodebånd - af-

stemning m.v.
3.2 Datacentralen - edb-kørsel

Kontoudtog og balancer

4 mand-dage

F. Afstemning omkostningsfordelingskonti, afslut-
ningskonti samt postering af varebeholdninger,
beregning af kostpriser og tilskudsberegning
rederi m.v.

5 mand-dage

4. Teknik
4.1 Kodebånd på rettelser m.v.
4.2. Balance og overvæltning (kladde)

2 mand-dage

G. Gennemgang statsregnskabskonti - kontrol be-
villinger m.v.

20 mand-dage

H. Endeligt regnskab
Udarbejdelse specifikationer - opstilling - ren-
skrift

20 mand-dage

5. Slutkørsel 4 mand-dage

641 mand-dage
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Bilag 16

Tidsakse for afslutning af Den kongelige grønlandske Handels samlede
regnskaber for 1969 med udgangspunkt i sidste balance for grønlandske

regnskabers løbende bogføring
(De anførte dageantal er arbejdsdage og indeholder således ikke lørdage, søndage

og helligdage. Det skal tilføjes, at i denne periode er udført en del overarbejde, således at man
ikke kan regne med arbejdsdage på 8 timer)

1 158*



Bilag 17

Den kongelige grønlandske Handel
Opgørelse over antal medarbejdere i København, som pr. 1. april 1970

var beskæftiget med regnskabsmæssige opgaver (excl. elever)
(2 halvdagsmedarbejdere beregnet som 1 fuldtidsmedarbejder)

1J6
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Bilag 19

SÆRBETÆNKNING I

fra det af ministeren for Grønland under den 14. februar 1966 nedsatte
budget- og regnskabsudvalg

vedrørende

Lønadministrationen under Ministeriet for Grønland

I. Indledning
Ministeren for Grønland nedsatte under den

14. februar 1966 nærværende udvalg med den
opgave at søge gennemført en tilbundsgående
gennemgang af ministeriets regnskabsmæssige
organisation - herunder spørgsmålet om kasse-
og regnskabsinspektion — budgetlægning og be-
villingskontrol med det formål at få udarbejdet
forslag til sådanne ændringer, som må anses
for påkrævede for at sikre en rettidig og til-
fredsstillende regnskabsaflægning og opnå bedre
overensstemmelse mellem de givne bevillinger
og statsregnskabet. Det udtales endvidere i kom-
missoriet, at udvalget ved sine overvejelser om
den fremtidige tilrettelæggelse af ministeriets
budget- og regnskabsvæsen bør være opmærk-
som på de i Grønland eksisterende vanskelige
personaleforhold, der gør det nødvendigt i vi-
dest muligt omfang at rationalisere og forenkle
arbejdet i Grønland. Samtidig må de systemer,
der stilles forslag om, kunne tilpasses ikke blot
de sagsområder, som administreres af Ministe-
riet for Grønland, men også de sagsområder,
der allerede er overført eller i de kommende
år bliver overført til andre styrelser, ligesom
man også må være opmærksom på muligheden
af overgang af sagsområder til det lokale styre
i Grønland.

Endelig bør udvalget i samarbejde med mini-
steriet tage under overvejelse, hvorvidt der kan
opnås fordele ved at gennemføre et fælles regn-
skabssystem for ministeriet, Grønlands tekniske
Organisation og Den kongelige grønlandske
Handel.

Til formand for udvalget udpegedes direktør
C. B. Andersen, Kjøbenhavns Handelsbank. Til
medlemmer af udvalget udpegedes følgende:

Konsulent Keld Hansen,
Statens Administrationsråd.
Kontorchef Gunnar Klavsen,
Finansministeriet.
Kontorchef Svend Larsen,
2. Revisionsdepartement.
Økonomichef Børge Ibsen,
Den kongelige grønlandske Handel.
Økonomichef E. Oxfeldt,
Grønlands tekniske Organisation.
Kontorchef Hans Lassen,
Ministeriet for Grønland.
Økonomisk-statistisk konsulent
Pie Barfod,
Ministeriet for Grønland.
Regnskabschef E. Cortsen,
Ministeriet for Grønland.

Fra den 12. januar 1968 fratrådte direktør
C. B. Andersen hvervet som udvalgets formand,
og i stedet beskikkedes departementschef Hugo
Engmann til formand. Fra den 1. maj 1969 har
ministeriet derhos beskikket kommunaldirektør
G. Kraglund, Herning, til medlem af udvalget.
Udvalgets sekretærforretninger varetages af
fuldmægtig Hans Ibsen, 2. Revisionsdeparte-
ment, og ministersekretær Christian Jensen, Mi-
nisteriet for Grønland.

Udvalget har under sine overvejelser blandt
andet været opmærksom på ministeriets meget
omfattende og stærkt spredte personale- og løn-
administration, jfr. afsnit II, og har i to under
udvalget nedsatte arbejdsgrupper ladet de her-
hen hørende problemer underkaste en tilbunds-
gående undersøgelse.

Den samlede personale- og lønadministration
kan opdeles i følgende hovedfunktioner:
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1. Fastlæggelse af reglerne for personalets af-
lønning og øvrige rettigheder og pligter,
herunder varetagelse af forhandlingerne
med de respektive personaleorganisationer.

2. Antagelse af personale, udfærdigelse af
kontrakter og varetagelse af den egentlige
personaleadministration, dvs. varetagelse af
alle sager vedrørende de ansattes tjenst-
lige og personlige forhold, herunder om
deres forfremmelse, afskedigelse etc.

3. Indplacering af det antagne personale i de
fastlagte lønningssystemer, dvs. fastsættelse
af aflønningen på grundlag af de indberet-
tede oplysninger om personlige data.

4. Lønberegningen.
5. Lønanvisningen.
6. Lønudbetalingen.
7. Lønbogføringen.

De under 1. og 2. nævnte funktioner, fast-
læggelsen af lønningsgrundlaget etc. og vareta-
gelsen af den egentlige personaleadministration
indgår ikke på nuværende tidspunkt i udvalgets
overvejelser, men vil som nedenfor nævnt blive
behandlet i en senere betænkning.

De overvejelser og forslag, udvalget redegør
for i nærværende betænkning, vedrører de mere
teknisk betonede sider af lønadministrationen,
nemlig de under punkterne 3.-5. nævnte funk-
tioner. Det er alene disse funktioner, der be-
handles i betænkningen, og som under ét be-
tegnes som »lønadministrationen«. For at tyde-
liggøre afgrænsningen af dette begreb skal an-
føres, at den under punkt 3. nævnte funktion
vedrørende indplaceringen i de fastlagte løn-
systemer må forudsætte, at indplaceringen ikke
foretages efter ordre, men ud fra en saglig vur-
dering af, hvilken indplacering de meddelte
data berettiger til efter de pågældende regler i
forbindelse med styrelsens - og eventuelt løn-
ningsministeriets - praksis på det omhandlede
område. Derudover indebærer funktionen nor-
malt ikke kontakt med lønmodtagerne, idet
denne kontakt sædvanligvis er et led i den un-
der punkt 2. nævnte funktion, den egentlige
personaleadministration.

Udvalget er af den opfattelse, at det vil inde-
bære betydningsfulde fordele at centralisere den
størst mulige del af lønadministrationen under
ministeriets centralstyrelse, det vil sige under et
kontor i ministeriets departement. En sådan
centralisering, der må ske trinvis og i første
omgang omfatte den ganske overvejende del af
månedslønningerne, vil betyde en ikke uvæsent-

lig lettelse af administrationen i Grønland og
vil endvidere indebære en ensartetgørelse af
dette betydelige administrationsområde samt
muliggøre anvendelse af en avanceret admini-
strationsteknik.

For at muliggøre en hurtig lettelse af admi-
nistrationen i Grønland har udvalget fundet det
hensigtsmæssigt, at rationaliseringen af løn-
administrationen gennemføres snarest muligt,
hvorfor udvalget har besluttet at afgive nær-
værende særbetænkning.

Efter udvalgets kommissorium må en indgå-
ende overvejelse af ministeriets samlede øko-
nomiforvaltning indgå i den problemkreds, som
det påhviler udvalget at analysere og gøre ind-
stilling om. Da personale- og lønadministratio-
nen indgår som et vigtigt led i ministeriets øko-
nomiforvaltning, vil udvalget i en senere be-
tænkning behandle de samlede spørgsmål om
personale -og lønadministrationens forhold til
ministeriets økonomiforvaltning som helhed.

II. Lønningsadministrationens omfang inden for
Ministeriet for Grønlands samlede område
Lønningsadministrationen under Ministeriet

for Grønlands samlede område omfattede i
1967 i alt godt 12.200 lønmodtagere og en
samlet lønmasse på 233 mill. kr.

Administrationen af lønningsområdet ei
stærkt decentraliseret, idet administrationen sker
såvel gennem ministeriets departement som gen-
nem Den kongelige grønlandske Handel og
Grønlands tekniske Organisation og såvel i Kø-
benhavn som i Grønland.

Departementet og Grønlands tekniske Orga-
nisation administrerer således lønninger vedrø-
rende det i København tjenstgørende personale
(henholdsvis 295 og 443 personer), medens løn-
administrationen vedrørende alt personale un-
der disse forvaltningsorganer, der tjenestegør i
Grønland (henholdsvis 4.124 og 2.267 perso-
ner), er henlagt til den lokale administration i
Grønland. I Den kongelige grønlandske Handel
omfatter lønadministrationen i København dels
det herværende personale, dels lønberegningen
vedrørende udsendt personale, grønlandske tje-
stemænd m.fl. personalegrupper, således at Han-
delens lønadministration i Grønland kun om-
fatter lokaltansat personale (3.360 personer)
samt beregningen af særlige ydelser m.v.

Fordelingen på lønningskategorier og tjene-
stesteder fremgår af nedenstående oversigt.
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Som omtalt i afsnit I er udvalget af den op-
fattelse, at det vil være rigtigt at centralisere
den størst mulige del af den samlede lønadmi-
nistration - så vidt forholdene muliggør det -
under et kontor i ministeriets departement. Med
hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af den
centrale lønberegning for personale i Grønland
finder udvalget det rigtigt, at den nye ordning
edb-orienteres, således at det tilrettelagte sy-
stem, såfremt man til sin tid måtte finde dette
hensigtsmæssigt, kan udbygges til eller integre-
res i et edb-system.

Det er endvidere udvalgets opfattelse, at løn-
administrationen under Den kongelige grøn-
landske Handel er længst udbygget i så hense-
ende, og man vil derfor finde det meget ønske-
ligt, at arbejdet med etableringen af den fælles
lønberegning i København og ledelsen af ar-
bejdsområdet i overgangsperioden, indtil bud-
get- og regnskabsudvalget har afsluttet sine
overvejelser vedrørende Grønlandsministeriets
samlede økonomiforvaltning overdrages økono-
michef Børge Ibsen som en personlig opgave
for ministeriet.

Med hensyn til udbetalingen af de i Køben-
havn beregnede lønninger m.v. for personalet i
Grønland finder udvalget, at denne bør ske ved
anvisning til pengeinstitutterne i Grønland.

III. Lønadministrationen vedrørende personale
i København

Lønningsadministrationen for det i Køben-
havn tjenstgørende personale varetages gennem
henholdsvis ministeriets departement, Den kon-
gelige grønlandske Handel og Grønlands tekni-
ske Organisation. Fra den 1. april 1969 sker
beregningen og anvisningen af lønninger og
særlige ydelser til 426 af Handelens i alt 618
månedslønnede gennem Statens centrale Løn-
anvisning. De resterende 192 månedslønnede er
sømandsbeskattede skibsbesætninger, hvis løn-
ninger indtil videre beregnes manuelt.

Som et første led i den i indledningen om-
talte samlede rationalisering på det heromhand-
lede område bør lønadministrationen for de tre
forvaltningsgrene, for så vidt angår personale
tjenstgørende hernede, snarest samles i et kon-
tor i ministeriets departement. Under hensyn
til den ordning, der allerede er iværksat ved-
rørende Den kongelige grønlandske Handels
lønberegning m.v. for det i København tjenst-
gørende månedslønnede personale, vil det være
hensigtsmæssigt, at lønberegning etc. for det un-
der departementet og Grønlands tekniske Orga-
nisation hernede tjenstgørende personale, i alt
696 personer, ligeledes sker gennem Statens
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centrale Lønanvisning. For en overførsel hertil
af lønningerne til personalet i København taler
også, at efter udvalgets nedenfor fremsatte for-
slag vil lønadministrationen for 3.300 personer,
der gør tjeneste i Grønland, blive overført til
det foreslåede lønningskontor i departementet.

IV. Lønadministrationen vedrørende personale
i Grønland

Lønadministrationen i Grønland omfatter
månedslønnet personale, hvis ansættelsesforhold
styres fra København, udsendte timelønnede
håndværkere, måneds- og timelønnet lokalt-
ansat personale samt som en særlig gruppe, ti-
melønnet personale ansat på udstederne. Ende-
lig beregnes og udbetales en række pensioner og
understøttelser i Grønland.

Administrationen er i store træk tilrettelagt
således:

Kæmneren beregner lønninger og særlige
ydelser m.v. samt pensioner og understøttelser
til ansatte under Ministeriet for Grønland (de-
partementet), bortset fra lønninger m.v. til time-
lønnet personale på udstederne. Kæmnernes
lønberegning vedrørende ansatte under departe-
mentet omfatter lønningerne til i alt 3.882 per-
soner. Herudover beregner kæmneren lønninger
m.v. til ca. 250 af de ansatte under justits-,
kirke- og kulturministerierne.

Handelschefen beregner lønninger m.v. til
Handelens lokalt-ansatte, månedslønnede perso-
nale i byen og på udstederne, i alt 351 perso-
ner, og for det lokalt-ansatte, timelønnede per-
sonale i byen, i alt 2.250 personer.

Lønnen til Handelens månedslønnede perso-
nale, hvis ansættelsesforhold styres hernede fra,
i alt 778 medarbejdere, beregnes i København,
og lønudbetalingen i Grønland til dette perso-
nale sker på grundlag af herfra udsendte løn-
kort, der ajourføres individuelt ved enhver løn-
ændring gennem udsendelse af nye lønkort.
Særlige ydelser m.v. til det pågældende perso-
nale beregnes derimod af handelschefen.

Lønberegningen vedrørende det under Grøn-
lands tekniske Organisation ansatte personale,
i alt 2.267 personer, foretages beroende på de
lokale forhold enten af teknisk organisation i
Grønland eller af kæmneren.

Udbetalingen af lønninger m.v. til det i by-
erne ansatte personale under Ministeriet for
Grønland (departementet), Grønlands tekniske
Organisation, justits-, kirke- og kulturministeri-

erne varetages af kæmneren og udbetalingen af
løn m.v. til Handelens personale i byerne af
handelschefen.

Endelig beregnes lønningerne til timelønnet
personale ansat på udstederne, i alt 1.001, af
Handelens udstedsbestyrere, der endvidere fore-
tager lønudbetalingen til personalet på udste-
derne.

1. Månedslønnet personale, hvis ansættelses-
forhold m.m. styres fra København

Udvalget har overvejet mulighederne for og
virkningerne af at overføre beregning og anvis-
ning af lønninger og særlige ydelser m.v. til det
månedslønnede personale i Grønland (i alt
2.600 personer, nemlig 2.494 ansatte under Mi-
nisteriet for Grønlands område og ca. 100 an-
satte under kirke- og kulturministerierne), hvis
ansættelseforhold styres hernede fra, samt af de
395 pensioner og understøttelser, til Køben-
havn, og er af den opfattelse, at en overførsel
til København af pågældende lønområde vil be-
tyde væsentlige arbejdsmæssige lettelser for den
lokale administration i Grønland og medvirke
til at sikre ensartet og korrekt administration
inden for den samlede Grønlandsforvaltning på
dette område. Udvalget finder derfor, at dette
lønområde, samt pensionerne og understøttel-
serne, bør hjemtages til København.

En overførsel til København af administra-
tionen af dette lønområde skønnes ikke at rejse
særlige problemer med hensyn til den faste løn,
pensionerne og understøttelserne, hvis rettidige
udbetaling i tilfælde af forsinkelser i anvisnin-
gen hernede fra, f.eks. som følge af midlerti-
dige afbrydelser i den postale eller telegrafiske
forbindelse, vil kunne sikres ved stående ordre
til administrationen i Grønland.

En overførsel af beregningen af de mange
særlige ydelser og andre tillæg til København
rejser derimod visse problemer som følge af,
at en større del af disse ydelser betales efter
præstation og derfor kan variere stærkt fra den
ene lønudbetaling til den næste. Der må derfor
ske en rapportering fra den personaleforbru-
gende institution gennem kæmneren eller han-
delschefen til København af grundlaget for
disse beregninger, hvilket kan medføre, at be-
regningen og udbetalingen af de særlige ydelser
m.v. må finde sted forskudt i forhold til den
faste løns beregning og udbetaling. De proble-
mer, dette rejser, skønnes dog ikke at være
større, end at de kan løses. En gennemgang af
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tillægsordningerne viser i øvrigt, at en række
tillæg har en honoraragtig karakter og umiddel-
bart synes at kunne anvises sammen med den
egentlige løn. Dette synes således at gælde ek-
sempelvis tillæg til lærerpersonale for faste over-
timer, for lektielæsning og gårdvagt, og for en
række særlige ydelsers vedkommende vil det
utvivlsomt være forbundet med administrative
fordele at konvertere variable ydelser til faste
løntillæg. Udvalget henleder opmærksomheden
på, at ændringer på en del af disse punkter
blandt andet forudsætter tilslutning fra Mini-
steriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen.

2. Udsendte håndværkere
Udvalget finder, at en overførsel af admini-

strationen af lønningerne til dette personale
(i alt 452 personer) til København vil indebære
samme fordele for administrationen i Grønland
som overførslen af lønadministrationen vedrø-
rende det månedslønnede personale.

3. Lokalt-ansat personale
Det lokalt-ansatte personale er hovedsageligt

ansat i henhold til Ministeriet for Grønlands
overenskomst med Grønlands Arbejdersammen-
slutning. Det månedslønnede personale (i alt
1.906 personer) omfatter især personale under
sundhedsvæsenet, kontor- og butikspersonale
samt søfolk. Ansættelsesforholdet har funktio-
nærkarakter, men der skal efter de foreliggende
oplysninger være nogen bevægelighed på dette
personaleområde.

Uanset de ulemper, som dette forhold mulig-
vis kan medføre for en centraliseret lønadmini-
stration, finder udvalget, at man til lettelse af
administrationen i Grønland og for at sikre ens-
artet lønadministration, senere men dog så snart
forholdene muliggør det, bør søge lønadmini-
strationen vedrørende det pågældende personale
overført til København.

For så vidt angår det overenskomstansatte
personale, hvis lønninger udbetales ugevis, skal
udvalget pege på de administrative fordele, der
er forbundet med den hernede inden for omfat-
tende overenskomstområder praktiserede ord-
ning, hvorefter tilsvarende lønninger udbetales
14-dages-vis. Tilsvarende ordning bør ved de
førstkommende overenskomstforhandlinger sø-
ges gennemført i Grønland.

Vedrørende det lokalt-ansatte personale har
de i indledningen omtalte arbejdsgrupper stillet

forslag om, at lønberegning i hver grønlandsk
by sker centralt for alle administrationsom-
råder.

Udvalget finder det imidlertid ikke hensigts-
mæssigt, at der på nuværende tidspunkt sker
ændringer i den administrative tilrettelæggelse
på dette lønområde. På et senere tidspunkt vil
det være naturligt, at der tilrettelægges en cen-
tral lønadministration i hver by vedrørende det
timelønnede lokalt-ansatte personale, i alt 4.566,
men dette arbejde synes til sin tid at burde hen-
lægges til kæmnerne. En sådan ordning må
imidlertid forudsætte, at udvalgets overvejelser
på andre områder resulterer i en lettelse i kæm-
nernes samlede arbejdsopgaver.

4. Timelønnet personale på udstederne
Med hensyn til lønadministrationen vedrø-

rende det på udstederne ansatte timelønnede
personale, i alt 1.001 personer, hvis lønninger
som nævnt for tiden beregnes af Handelens ud-
stedsbestyrere, finder udvalget, at de særlige
forhold på udstederne synes at motivere, at
administrationen på dette område fortsætter in-
den for de hidtidige rammer. Også på dette
område bør ugevis lønudbetaling søges ændret
til udbetaling pr. 14 dage.

5. Overførsel af sagsområder fra Ministeriet for
Grønland til andre ministerier eller
kommunerne

Det er udvalgets opfattelse, at det foran fore-
slåede system vil kunne anvendes også i de til-
fælde, hvor administrationsområder udskilles
fra Ministeriet for Grønland til andre institu-
tioner eller de grønlandske kommuner.

V. Resumé af udvalgets synspunkter

Udvalgets hovedsynspunkter og forslag kan
rekapituleres i følgende punkter:

1. Det er udvalgets opfattelse, at der snarest
bør ske en omlægning af lønadministrationen
under Ministeriet for Grønlands samlede for-
valtningsområde, således at denne administra-
tion i videst muligt omfang centraliseres og
henlægges under et kontor i ministeriets depar-
tement.

2. Som et første led i den foreslåede centrali-
seringsproces finder udvalget, at beregning og
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anvisning af lønninger m.v. til månedslønnet
personale i København under ministeriets de-
partement, Den kongelige grønlandske Handel
og Grønlands tekniske Organisation snarest bør
samles i det centrale lønkontor i ministeriets
departement.

3. Der bør snarest optages forhandling med
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finans-
forvaltning om anvisning af lønninger til det
under foregående punkt omhandlede personale
gennem Statens centrale Lønanvisning.

4. Som et næste led i centraliseringen vil det
være rigtigt, at administrationen af lønninger
m.v. for det i Grønland beskæftigede måneds-
lønnede personale, hvis ansættelsesforhold sty-
res fra København, samt vedrørende udsendte,
timelønnede, sæsonantagne håndværkere under
Grønlands tekniske Organisation og af pensio-
ner og understøttelser hjemtages til København
og foretages gennem departementets centrale
lønkontor.

5. Udvalget finder det ønskeligt, at flest mu-
lige af de særlige ydelser indgår i lønberegnin-
gen i København. Den vanskelige kommunika-
tion med visse pladser i Grønland kan dog
motivere særlige ordninger, således at visse sær-
lige ydelser m.v. fortsat beregnes lokalt.

Ved tilrettelæggelsen af systemet må det til-
stræbes, at der fremkommer de informationer,
der er nødvendige for de enkelte institutioners
personaleadministration, for personale- og løn-
statistik m.v., og udvalget skal derfor henstille,
at der jævnsides med omlægningen gennemfø-
res en analyse af behovet for sådanne informa-
tioner.

6. Det vil efter udvalgets opfattelse være hen-
sigtsmæssigt, at det centrale lønkontors anvis-
ninger af løn m.v. til personale i Grønland fore-
går gennem de derværende pengeinstitutter.

7. Udvalget henleder opmærksomheden på det
meget ønskelige i, at arbejdet med organiserin-
gen af den centrale lønningsordning og admini-
strationen af denne i en passende overgangs-
periode overdrages økonomichef Børge Ibsen
som en personlig opgave for ministeriet.

8. Under udarbejdelsen og gennemførelsen af
et detaljeret program vedrørende den foreslåede
omlægning af lønadministrationen finder udval-

get, der som rådgivende organ for lederen af
det centrale lønkontor bør nedsættes en arbejds-
gruppe bestående af lederne af lønberegnings-
sektionerne i ministeriet, Den kongelige grøn-
landske Handel og Grønlands tekniske Orga-
nisation.

9. Den foreslåede omlægning af lønadmini-
strationen vil medføre, at udbetalingen af sær-
lige ydelser m.v. for de personalegruppers ved-
kommende, for hvilke lønberegningen hjemta-
ges til København, vil blive forskudt i forhold
til udbetalingen af den faste løn. Det vil derfor
være nødvendigt, at man snarest drøfter de pro-
blemer, som udvalgets forslag i så henseende
rejser, med de respektive organisationer.

10. Der bør efter udvalgets opfattelse søges
gennemført en forenkling af de nuværende løn-
systemer, i hvilken forbindelse man særligt skal
henlede opmærksomheden på det ønskelige i at
indskrænke antallet af variable tillæg og ydelser
- eventuelt således at en del af disse konverte-
res til faste løndele - og anbefale, at der med
henblik herpå snarest foretages en gennemgang
af samtlige tillægsordninger. Eventuelle for-
handlinger herom bør snarest optages med de
pågældende personaleorganisationer.

11. Ved forhandlinger med Ministeriet for
Statens Lønnings- og Pensionsvæsen og de fag-
lige organisationer bør man tilstræbe en forenk-
ling af overenskomstreglerne, specielt med hen-
blik på en reduktion af antallet af særlige tillæg
til lønninger og en overgang fra ugevis til 14-
dages-vis lønudbetaling.

Et mindretal: økonomichef E. Oxfeldt, øko-
nomichef Børge Ibsen og kontorchef H. J.
Lassen kan ikke tiltræde flertallets indstilling
om omfanget af en centralisering af lønad-
ministrationen for personale i Grønlandstje-
nesten.

Mindretallet deler flertallets opfattelse af, at
der vil kunne opnås ekspeditionsmæssige for-
dele ved, at den rutinemæssige og ensartede be-
handling af lønberegning, lønanvisning, lønud-
betaling og lønbogføring sker i et for Grøn-
landstjenesten fælles serviceorgan, og at dette
tilrettelægges, så der skabes mulighed for, at det
kan indgå i et endnu større serviceorgan for
hele statens administration.

Mindretallet kan derimod ikke være enig i, at
opgaven med indplacering af det antagne per-
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sonale i de fastlagte lønningssystemer henføres strukturændringer i Grønlandstjenesten, alene
til dette serviceorgan. sker en gennemførelse af flertallets forslag om

Mindretallet må anbefale, at der, så længe centralisering af lønberegning, lønanvisning,
der ikke tilsigtes gennemført videregående lønudbetaling og lønbogføring.

København, den 21. maj 1970

Pie Barfod E. Cortsen Hugo Engmann

Keld Hansen Børge Ibsen Gunnar Klavsen

Kraglund Svend Larsen H. Lassen

E. Oxfeldt

Christian Jensen Hans Ibsen
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Bilag 20

Oversigt over kasseeftersyn foretaget af regnskabsinspektøren
i 1968, 1969 og 1970

Den 15. november 1969 afholdtes eftersyn
ved kulbruddet i Qutdligssat og 13. september
1969 ved skibsværftet i Holsteinsborg.

Den 19. september 1969 afholdtes eftersyn
ved sygehuset i Egedesminde.

Den 7. juli 1969 afholdt Den kongelige grøn-
landske Handel inspektion ved kæmnerkontoret
i Thule.

Den 17. marts 1970 afholdt Den kongelige
grønlandske Handel eftersyn i Scoresbysund og
den 11. august 1970 i Thule.

Den 20. september 1970 afholdt regnskabs-
inspektøren eftersyn ved sygehuset i Egedes-
minde.
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Bilag 21

Notat vedrørende den interne kommunikation i Grønland

1. Udsteder - by
1.1. I sommerhalvåret er der, eller er der i det
mindste mulighed for, forbindelse mellem ud-
stederne og den by, hvorunder pågældende ud-
sted hører, mindst én gang ugentlig.

1.2. I vinterhalvåret indskrænkes forbindelses-
mulighederne betydeligt.

For åbentvandsbyernes vedkommende, det vil
sige Godthåb, Sukkertoppen, Frederikshåb og
Julianehåb og som regel også for Holsteinsborgs
vedkommende, kan regnes med en nogenlunde
regelmæssig forbindelse mellem udstederne og
pågældende by, almindeligvis ca. én gang ugent-
lig; under ugunstige forhold kan forbindelsen
dog være afbrudt gennem nogen tid.

For de øvrige distrikters vedkommende: Ege-
desminde, Godhavn, Jakobshavn, Umanak og
Upernavik samt Thule og Angmagssalik er post-
forsendelse fra udsteder til by lejlighedsvis og
med hundeslæde, og forbindelsen er periodevis
helt afbrudt for længere tid ad gangen.

2. By - Godthåb
Forbindelsen mellem byerne i Grønland ind-

byrdes er forbedret betydeligt de senere år gen-
nem den etablerede interne beflyvning (helikop-
ter-service). Interessen knytter sig særlig til for-
bindelsen mellem de 16 grønlandske byer og
Godthåb som sæde for den centrale forvaltning
i Grønland (landshøvding, landsråd og lands-
ledere). Herom kan oplyses følgende:

2.1. I vinterhalvåret 1970—71, det vil sige 1.
november 1970 til 27. marts 1971, havde fly-
forbindelsen følgende omfang:

Fra Julianehåb og Frederikshåb til Godthåb
var der forbindelse mindst én gang ugentlig.

Fra Christianshåb, Jakobshavn og Godhavn
samt Angmagssalik var der mindst én gang
ugentlig forbindelse til Søndre Strømfjord.

Fra Qutdligssat, Umanak og Upernavik var
der hver anden uge - fra Upernavik først fra
6. februar 1971 - forbindelse med Søndre
Strømfjord (og derfra til Godthåb).

I vinteren 1971-72 er der forbindelse mindst
én gang ugentlig fra de nedenfor anførte byer
til Godthåb som følger:

Julianehåb
Frederikshåb
Sukkertoppen
Holsteinsborg
Egedesminde
Christianshåb
Jakobshavn
Godhavn
Angmagssalik

Mellem nedennævnte byer og Godthåb kan
påregnes forbindelse hver anden uge:

Qutdligssat
Umanak

Upernavik

via Sdr. Strømfjord
via Sdr. Strømfjord
(fra 12. februar hver uge)
via Sdr. Strømfjord

Fra Nanortalik og Narssaq findes igen regel-
mæssig forbindelse til Godthåb, men befor-
dringstiden for brevpost må anslås til 10 å 12
dage i gennemsnit. Posten fra Thule befordres
med lejlighedsvise forbindelser via Thule Air
Base til Søndre Strømfjord. Gennemsnitlig be-
fordringstid ca. 2 uger.

Post mellem Scoresbysund og Godthåb pas-
serer København. Der er ingen regelmæssig for-
bindelse.

2.2. I sommerhalvåret 1971, det vil sige fra
28. marts til 31. oktober 1971, var der forbin-
delse mindst én gang ugentlig til Godthåb fra
nedennævnte byer:

Nanortalik
Julianehåb
Frederikshåb
Sukkertoppen
Holsteinsborg
Egedesminde
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Christianshåb via Sdr. Strømfjord
Jakobshavn - - -
Angmagssalik - - -
Umanak - - -
(hver anden uge)
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Fra Godhavn, Qutdligssat og Upernavik var
der ikke i sommerhalvåret 1971 regelmæssig
flyforbindelse til Godthåb, men derimod ugent-
lig skibsforbindelse.

Fra Thule og Scoresbysund var der ikke re-
gelmæssig forbindelse.



Bilag 22

Postforbindelser fra Grønland
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