
  

 

ÅRSRAPPORT 
2016 

KOMMUNEQARFIK 
SERMERSOOQ 



Indhold 
Kommuneoplysninger . . . . . . . . . . . . . . .... 3  

Hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . ....... 4  

Væsentlige begivenheder i 2016 . . . . . . . . . . . 5 

Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . ....... 6  

Vision og strategi . . . . . . . . . . . . . . ........ 8 

Driftsmæssige rammevilkår . . . . . . . . . . . . . . 9 

Væsentlige indsatsområder og resultater i 2016 . 11 

Driftsområde 8 – indtægter . . . . . . . . . . . . . . 14 

Driftsområde 1 – administration . . . . . . . . . . 15 

Driftsområde 2 – teknik . . . . . . . . . . . . . . ... 17 

Driftsområde 3 – Arbejdsmarked og beskæftigelse 19 

Driftsområde 4 – socialområdet . . . . . . . . . . .  22 

Driftsområde 5 – undervisning og kultur . . . . 25 

Driftsområde 6 – forsyningsvirksomhed . . . . .  26 

Driftsområde 7 – anlægsudgifter . . . . . . . . . .  27 

Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . ...........  28 

 

 

Tværgående områder – medarbejdere . . . . . .  29 

Tværgående områder – digitalisering . . . . . . .  30 

Tværgående områder – bygninger . . . . . . . . .  30 

Tværgående områder – indkøb og udlicitering . 32 

Regnskabsberetning . . . . . . . . . . . . . . ......  34 

Bevillingsafregning . . . . . . . . . . . . . .......  34 

Likviditetsoversigt . . . . . . . . . . . . . ........  35 

Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . ........  36 

Balance . . . . . . . . . . . . . . ...............  37 

Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . ....  38 

Noter. . . . . . . . . . . . . ................. 38 

Eventualrettigheder og forpligtelser . . . . . . . .  39 

Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . ..  42 

Resultatopgørelsen . . . . . . . . . . . . . .......  42 

Balancen . . . . . . . . . . . . . . ..............  43 
 

Årsrapport 2016 

 

 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

 



Årsrapport 2016 

Kommuneoplysninger 

KOMMUNE KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

Kuussuaq 2 

Postboks 1005 

3900 Nuuk 

Telefon: (+299) 36 70 00 

E-mail: kommuneqarfik@sermersooq gl 

ØKONOMIUDVALG  

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) – formand 

Harald Bianco (IA) 

Malene Lynge (IA) 

Henrik Rachlev (IA) 

Randi Vestergaard Evaldsen (D)  

Peter Davidsen (S) 

Martha Lund Olsen (S) 

 

DIREKTION  

 Fg. Administrerende direktør Lars Møller-Sørensen 

Direktør Økonomi- og Personaleservice Lars Møller-Sørensen 

Direktør Børn, Skole og Familie Helene Broberg Berthelsen 

Direktør Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Grethe Nielsen 

Direktør Teknik og Miljø Mike Jakob Kristiansen 

Direktør Fælles Service Marie Fleischer 

REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Nuuk 

mailto:kommuneqarfik@sermersooq


Årsrapport 2016 

Hoved- og nøgletal 
R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

Drift pr. område t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Administration 231 .834 255 .527 243 .084 248 .857 243 .056 290 .140 308 .522 258 .223 
Teknik 62 .392 66 .588 53 .354 64 .532 49 .806 61 .594 62 .944 59 .134 
Beskæftigelse 50 .575 60 .657 51 .077 50 .157 55 .269 52 .285 44 .285 55 .017 
Sociale forhold 466 .859 488 .944 566 .447 567.844 562 .761 568 .213 572 .808 566 .513 
Uddannelse og fritid 504 .462 525 .662 509 .050 491 .780 510 .377 505 .352 507.826 512 .391 
Forsyning 16 .088 17.445 13 .546 6 .971 10 .835 6 .680 6 .622 5 .321 
Anlæg 99 .752 131 .488 169 .462 225 .898 232 .561 254 .697 242 .092 240 .186 
Indtægter -1 .496 .294 -1 .498 .728 -1 .634 .727 -1 .679.266 -1 .691 .263 -1 .762 .641 -1 .765 .277 -1 .716 .141 
Resultat -64.331 47.583 -28.706 -23.226 -26.598 -23.680 -20.178 -19.356 

Drift pr. art t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Indtægter -1 .496 .294 -1 .498 .273 -1 .634 .727 -1 .679.266 -1 .691 .263 -1 .762 .641 -1 .765 .277 -1 .716 .141 
Løn 714 .973 752 .357 727.271 709 .969 716 .235 752 .571 740 .716 763 .454 
Øvrig drift 696 .602 731 .087 768 .102 772 .631 683 .123 785 .268 830 .203 755 .214 
Øvrige indtægter -347.040 -358 .169 -362 .806 -371 .375 -243 .346 -324 .146 -370 .736 -350 .282 
Skattepligtige               
social ydelser 267.591 287.704 291 .686 274 .015 260 .774 258 .674 278 .174 291 .796 
Nettodriftsudgifter -164 .168 1 .412 .980 -210 .567 -294 .026 -274 .477 -290 .274 -286 .920 -255 .959 
Anlægsudgifter 99 .837 133 .331 181 .860 270 .800 247.879 266 .594 266 .742 236 .603 
Resultat -64.331 48.038 -28.706 -23.226 -26.598 -23.680 -20.178 -19.356 

Balance t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Langfristede udlån 259 .302 250 .756 310 .508 320 .793     326 .674   
Kortfristede               

tilgodehavender 225 .856 221 .872 240 .049 296 .685     292 .880   
Likvide midler 179 .925 58 .097 40 .355 101 .065     93 .774   
Egenkapital -689 .073 -674 .904 -723 .648 -731 .382     -768 .328   
Langfristet gæld -19 .471 -18 .323 -16 .933 -15 .571     -14 .143   
Kortfristet gæld -76 .230 -29 .165 -94 .747 -98 .160     -109 .873   

Borgere og medarbejder               

Antal borger pr. 1/1 21 .813 

Antal årsværk: 

21 .868 22 .236 22 .317     22 .480   

Månedsløn 1 .470 1 .479 1 .443 1 .442     1 .420   
Timeløn 870 878 713 832     876   
I alt 2 .340 2 .357 2 .256 2 .274     2 .296   

Børn i:               

Dagtilbud 1 .545 1 .543 1 .496 1 .496     2 .604   
Folkeskole 2 .795 2 .713 2 .921 2 .908     2 .972   
Kommunale foranstaltninger   

334 
      

354 
  

Ledige 951 

Modtagere af: 

1 .027 1 .102 1323     1 .298   

Offentlig hjælp 3 .004 3 .035 3 .093 2 .547     2 .549   
Førtidspension 894 889 894 832     792   
Alderspension 956 977 956 1 .116     1161   
Hjemmehjælp               

Borger m. fysisk/ 
psykisk handicap 474 487 479 459 

    
450 
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Væsentlige begivenheder i 2016 

Januar 
 Kurser for frivillige til AWG2016 blev afholdt 

 Kantinen på rådhuset blev åbnet igen, efter en 

større renovering 

August 
 Kommuneqarfik Sermersooq indgik en sam-

handelsaftale med flere virksomheder om indkøb 

 Flere studerende har haft sommerjobs hos 

Kommuneqarfik Sermersooq, blandet andet en 

bygningskonstruktørsturende som havde et 

sommerjob i Ittoqqortoormiit Februar 
 Der blev afholdt en succesfuld job- og 

uddannelsesmesse i Paamiut 

 Personalet på Handicap- og socialpsykiatrisk-

område gennemgik førstehjælpskursus 

 Kommuneqarfik Sermersooq lancerer frivillig-

hedspolitik, som er indgået aftale med 

AWG2016 Sekretariat 

September 
 Ny direktør for MIA udpeget 

 Procesplan for MTU blev skudt i gang 

Marts 
 AWG2016 blev afholdt i Nuuk 

 Afdeling for Handicap og socialpsykiatri 

afholdt borgermøde 

 Beboere på kommunens bo-enheder 
hjælper til ved AWG 

Oktober 
 Flere årige rådhusbetjent Amos Egede gik på 

pension 

 3 nye rådgivningsassistenter blev færdiguddannet 

 Direktør for Forvaltningen for Børn, Familie og 

Skole Søren Valbak sagde farvel 

 Økonomidirektør Lars Møller-Sørensen udnævnes 

til stedfortrædende administrerende direktør 

 Et forum for plejeforældre i Tasiilaq oprettet 

April 
 Kommuneqarfik Sermersooq lancerede en 

stresspolitik 

 Medarbejder-tilfredshedsundersøgelse (MTU) 

blev skudt i gang Kommuneqarfik Sermersooq 

 Kommuneqarfik Sermersooq lancerer nyt 

intranet Sermeeraq 

November 
 Første arbejdsdag for Helene Broberg Berthelsen 

som direktør for Forvaltningen for Børn, Familie 

og Skole 

 En borger skænker Kommuneqarfik Sermer-

sooq en gave, som er et billede af tidligere 

statsminister Anker Sørensen 

 Kommuneqarfik Sermersooq siger farvel til 

administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge 

 Direktør for Økonomi- og Personaleservice 

konstitueres som administrerende direktør 

Maj 
 Medarbejder-tilfredshedsundersøgelse blev 

færdig 

 Beboerne på Alderdomshjemmet i Paamiut fik 

sig en tur gennem byen 

Juni 
 Kommuneqarfik Sermersooq deltog i 

Saligaatsoq 

Juli 
 Kommunen lancerede en kompetencestrategi for 

medarbejdere samt ved ansættelser 

December 
 Skoleelever i 4A og 4B fra Ukaliusaq skolen 

holdt Lucia-optog på Rådhuset 

 Der blev afholdt en juleafslutning for administrative 

medarbejdere 

 Overassistent i Økonomisk forvaltning i Nuuk, 

Anders Ingemann, havde 40-års jubilæum 

 Majoriaq i Paamiut blev åbnet 

 2 medarbejdere i Paamiut fejrede 25 års jubilæum 



Årsrapport 2016 

Ledelsespåtegning 
Økonomiudvalget har dags dato behandlet og 

godkendt årsrapporten for 2016 for 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Regnskabshåndbogen for kommuner, idet de deri 

krævede regnskabsbemærkninger findes i et sær-

skilt bilag – og giver under hensyntagen til dette 

regelsæt et retvisende billede af kommunens 

indtægter og udgifter i 2016 samt den økonomiske 

stilling pr. 31. december 2016. 

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regn-

skabet som værende i overensstemmelse med de 

love og regler, som kommunen er underlagt, 

ligesom de underliggende dispositioner er gen-

nemført under skyldig økonomisk hensyntagen 

(sparsommeligt, produktivt og effektivt). 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, 

at årsrapporten overdrages til revision. 

Nuuk den   /   /2017 

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) – Formand Harald Bianco (IA) 

 

Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA)
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Vision og strategi 
I 2011 vedtog den tidligere kommunalbestyrelse 

en Planstrategi for udviklingen af Kommuneqarfik 

Sermersooq, der fastlægger kommunalbestyrel -

sens visioner, mål og strategier frem mod 2022. 

Strategien er efterfølende blevet revurderet og 

opdateret i 2015. 

I Planstrategien peges  

på syv indsatsområder: 
 Byer og boliger, der er gode at leve i 

 Sunde og trygge familier 

 Et erhvervsliv i vækst 

 Respekt for miljø og ressourcer 

 En velfungerende infrastruktur og 

kommunikation 

 Kompetencer til livet 

 En levende kultur 

Og tre bærende værdier: 
 Bæredygtighed 

 Livskvalitet 

 Demokrati og Service 

Heri hedder det blandt andet under værdien 

Demokrati og Service at: 

»Borgerne skal opleve den kommunale admini-

stration som et professionelt og borgervenligt 

serviceorgan. Adgangen til den rette rådgivning og 

vejledning fra Kommuneqarfik Sermersooq skal 

være let og gennemskuelig« 

I 2012 vedtog den tidligere kommunalbestyrelse en 

Kommuneplan, der fastlægger rammerne for den 

fysiske udvikling af kommunen – og som 

understøtter realiseringen af Planstrategien. 

Efter valget til kommunalbestyrelsen i 2013 indgik 

Inuit Ataqatigiit og Demokraterne en samarbejds-

aftale, hvoraf følgende indsatsområder fremgår: 

 Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der 

skaber fundamentet for et velfungerende 

lokalsamfund og økonomisk vækst 

 Gode tidssvarende boliger for mennesker i 

samspil og samvær 

 En tryg barndom og ungdom, der skaber 

fundamentet for gode voksenliv 

 En levende kultur 

 Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer 

og natur – også for kommende generationers 

skyld 

 En kommune, der formår at fremstå som en 

velfungerende enhed 

I løbet af 2015 har kommunen arbejdet med Stra-

tegien »Over Isen – Fremtiden i fællesskab«. 

Strategien tager afsæt i 

følgende indsatsområder: 
 Strategisk udvikling og anvendelse af kompe-

tencer og ressourcer: »Vi flytter os sammen«. 

 Økonomi og processer – herunder konsolidering 

og prioritering af kerneydelsen: »Vi tager ansvar 

for hver en krone«. 

 En god arbejdsplads: »Vi gør det med glæde«. 

 Inddragelse internt og eksternt: »Vi skaber 

resultater gennem dialog og ansvar«. 

Under overskriften »Vi flytter os sammen« har 

kommunen fået afdækket serviceniveauer, samt 

fået et grundlag for en tværgående kompeten-

cestrategi udarbejdet. Dette grundlag er blandt 

andet blevet inddraget i arbejdet med 

Lederudvikling af chefgruppen, samt har givet 

konkrete bud på relevante kompetencer 

kommunen i de kommende år skal prioritere. 

Det økonomiske indsatsområde, har efterlevet de 

mange punkter i den udviklingsplan der skulle 

gennemføres på det økonomiske område. Herunder 

har kommunen med den interne kampagne »Vi tager 

ansvar for hver en krone« sat fokus på at tage mere 

ansvar for, hvorledes de enkelte områder prioriterer 

og anvender deres budgetrammer. 

Med fokus på borgerinvolvering og Borger ind-

dragelse har kommunen i 2016 arbejdet med de 

administrative og politiske processer, i form af både 

et optimeret årshjul og en forbedring af serviceringen 

af politikerne med et fokus på kom-

munalbestyrelsens forretningsorden. 
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Driftsmæssige rammevilkår 
Kommuneqarfik Sermersooq er befolkningsmæssigt 

Grønlands største kommune med godt 22 .700 

indbyggere svarende til 40,5 % af den samlede 

grønlandske befolkning (55 .860 indbyggere pr. 1 

januar 2017). 

 

Befolkningen sammensætter sig således aldersmæssigt:  

Indbyggertal 01.01 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-2 Vuggestuer 896 940 969 986 931 932 916 958 950 

3-5 Børnehave 936 903 939 908 976 973 987 919 942 

6-8 Yngste klasser 993 990 944 926 898 933 929 967 976 

9-12 Mellemste klasser 1 .328 1 .319 1273 1 .275 1287 1320 1284 1 .232 1 .246 

13-15 Ældste klasser 983 977 990 1 .003 926 887 909 952 961 

16-17 Ungdom under 18 535 536 555 530 523 535 549 470 469 

18-24 Ungdom over 18 2 .172 2 .206 2 .294 2 .366 2 .333 2 .311 2 .275 2 .302 2 .314 

25-34 Voksen, erhvervsaktiv 3 .004 3 .157 3 .307 3 .438 3 .504 3 .684 3 .774 3 .843 3 .881 

35-44 Voksen, erhvervsaktiv 3 .569 3 .384 3 .249 3 .076 2 .932 2 .841 2 .818 2 .894 2 .974 

45-54 Voksen, erhvervsaktiv 3 .611 3 .758 3 .854 3 .946 4 .043 4 .085 4 .011 3 .878 3 .716 

55-64 Voksen, erhvervsaktiv 1 .918 1 .994 2 .072 2 .193 2 .315 2 .497 2 .604 2 .748 2 .873 

65-74 Pensionist 1 751 803 827 884 899 941 960 997 1 .047 

75-79 Pensionist 2 171 159 169 163 182 160 159 178 188 

80+ Pensionist 3 87 106 117 119 119 137 142 142 136 

I alt 20.954 21.232 21.559 21.813 21.868 22.236 22.317 22.480 22.673  

Befolkningstilvæksten fordeler sig bredt, men især 

småbørnsgruppen og gruppen af borgere over 65 år er 

voksende. Børn og ældre er 2 af de befolkningsgrupper 

der trækker mest på de kommunale serviceydelser 

(daginstitution, skole, hjemmehjælp, plejehjem etcetera) 

.). 

Geografisk dækker kommunen byerne Nuuk, 

Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit med 

tilhørende bygder. Bosætningsmæssig bor 3/4 af 

kommunens indbyggere i Nuuk. 

 

Paamiut Nuuk Tasii laq I l loqqortoormiut Total  
Antal borger 1 .530       17.852 2 .911              380                      22.673 
I pct.                  6,8 %         78,7 %     12,8 %           1,7 %                       100 % 

2017-tal 

 Den høje befolkningskoncentration i Nuuk-området 

skaber et grundlag for at udvikle en attraktiv by med 

mange faciliteter for borgerne. Omvendt er der 

politisk et stort fokus på, at der også i byer 

og bygder med færre indbyggere skabes et miljø, der 

– med afsæt i de lokale ønsker og muligheder – kan 

give nogle gode rammer for de 
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Uddannelsesmæssigt er befolkningen sammensat således: 
 
  Paamiut Nuuk Tasiilaq Illoqqortoormiut Total 

Folkeskole 912 6 .657 1 .645 249 9.463 

Gymnasie 18 1 .118 27 4 1.167 

Erhvervsuddannelse 241 2 .954 327 42 3.564 

Kort videregående 13 542 13 1 569 

Bachelor 1 183 1 3 188 

Kandidat 5 767 6 0 778 

Antal borger 1 .528 17.591 2 .977 384 22.480 

I pct. 6,8 78,3 13,2 1,7 100,0 
 

Indkomstmæssigt fordeler den gennemsnitlige  

husstands-/personindkomst sig således i byerne: 
Type/by Paamiut Nuuk Tasiilaq Illoqqortoormiut Gens. pr. by 

Personindkomst (Brutto) 176 .123 307.291 168 .716 180 .307 208 .109 

Husstandsindkomst (Brutto) 327.810 545 .395 371 .225 361 .232 401 .416 
 

Tabellen viser, at borgerne i Nuuk har det højeste 

indkomstniveau, hvilket givetvis hænger sammen 

med den relativt høje andel af befolkningen, der 

har en videregående uddannelse. Kommunen 

arbejder løbende på at skabe et erhvervs- og ud  

dannelsesmiljø, hvor virksomheder og organisationer 

finder det attraktivt at etablere sig – og hvor 

højtuddannet arbejdskraft finder det interessant og 

udviklende at arbejde, bo og leve. 
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Væsentlige indsatsområder 

og resultater i 2016 
Ledelse – forsat et  

vigtigt indsatsområde 
God ledelse er stadigvæk et væsentligt parameter 

i en velfungerende organisation, derfor er det 

arbejde, der blev påbegyndt i 2015 forsat i 2016. 

Der er skabet et forum for kommunens chefgrup-

pe, hvor de med jævn mellemrum mødes og 

drøfter forskellige emner/oplæg. 

Kompetencer – på alle niveauer 
kompetenceudviklingen i kommunen understøtter 

vores overordnede strategi med visionen »OVER 

ISEN – fremtid i fællesskab«. Fremtidens 

forpligtende fællesskab er et fællesskab, der 

primært bygger på lokale kræfter. Vi tror på, at 

fremtidens Grønland, og dermed fremtidens 

Kommuneqarfik Sermersooq, i højere grad skal 

udvikle og gøre brug af de mange menneskelige 

ressourcer, som vores land har. 

Politisk såvel som administrativt ønskes kompe-

tente medarbejdere på en god arbejdsplads, hvor 

kompetenceudviklingen styrkes, forventninger ty-

deliggøres, ledelsen motiverer, og der ydes støtte 

til faglig og/eller personlig udvikling, der gør kom-

munen i stand til at realisere såvel de politiske 

som de administrative visioner og målsætninger. 

Kommuneqarfik Sermersooq har i 2016 truffet 

politisk beslutning om at satse massivt på kompe-

tenceudvikling af såvel ledere som medarbejdere i 

2016 og i de efterfølgende år. Ambitionen om at 

give organisationen et kompetenceløft ligger i 

forlængelse af arbejdet med strategien. 

I 2019 har kommunen således en 

intention om at have opnået og 

fuldført følgende: 
1. En højere grad af nøje udvælgelse ved ansættelse 

2. Målrettet og differentieret kompetenceudvikling for 

medarbejdere 

3. Uddannelsesprogrammer for ledere 

4. Et talentudviklingsprogram 

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

MTU 
Der blev i 2016 gennemført en MTU gældende for 

hele kommunen. 48 % af ansatte havde svaret på 

undersøgelsen. Det svarede til 901 ansatte ud af 1 

.887, der havde fået tilsendt MTU’en. 

Undersøgelsen viste på flere nøgle områder gode 

resultater når der foretages en benchmarking op 

imod tal fra offentlig forvaltning i start, region og 

kommune (Fra Danmark). Kommuneqarfik 

Sermersooq ligger på følgende punkter over gen-

nemsnittet i forholdt til benchmarkings analysen: 

 Arbejdsglæde 

 Loyalitet 

 Nærmeste leder 

 Samarbejde 

 Jobindhold 

 Læring og udvikling 

Der vil i løbet af 2017 blive arbejdet ydereliger med 

resultaterne fra MTU’en via en taskforce på tværs 

af forvaltningerne. 

Hovedstadsstrategi 
Det var en enig kommunalbestyrelsen der 

stodbag og var forløber for hele arbejdet med at 

udarbejde og udvikle hovedstadsstrategien. I 

forbindelse med strategi arbejdet blev det klart at 

der var et stort behov for flere boliger, daginsti -

tutioner og udbygning af skolerne i hovedstaden. 

Derfor blev ideen og tanken om at i gang sætte 

projektet Siorarsiorfik. 

Siorarsiorfik skal være med til at Kommunen kan 

efterleve den stigende efterspørgsmål der er på 

boliger – og derigennem daginstitutionspladser og 

skoler. Arbejdet med hovedstadsstrategien forsætter 

også i 2017, da mange af del strategierne endnu 

ikke er implementeret. 

Siorarsiorfik forventes at kører løbende over de 

næste 8 til 10 år, da der er tale om flere forskelige 

byggerier. 
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Folketallet i 20 år 
Den 1. januar 2017 boede der 55 .860 personer i  

Grønland. Dermed er befolkningen steget med 13  

personer i løbet af 2016. 

Befolkningen pr. 1. januar 2007-2017 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I alt 56 .648 56 .462 56 .194 56 .452 56 .615 56749 56 .370 56 .282 55 .984 55 .847 55 .860 

Mænd 30 .005 29 .885 29 .809 29 .936 29 .942 30041 29 .838 29 .730 29 .556 29 .543 29 .493 

Kvinder 26 .643 26 .577 26 .385 26 .516 26 .673 26708 26 .532 26 .552 26 .428 26 .304 26 .367  

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/bedst1  

Blandt landets 4 kommuner er det fortsat Kom-

muneqarfik Sermersooq, der har stigende folketal. 

Især stiger folketallet i Nuuk og alene i 2016 

var stigningen på 261 personer. 32 pct. af landets 

befolkning bor nu i Nuuk (17.852/55 .847). 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kommune Kujalleq 7.070 7.000 6 .846 6 .700 6 .562 

Kommuneqarfik Sermersooq 21 .621 21 .983 22 .040 22 .171 22 .255 

Qeqqata Kommunia 9 .500 9 .331 9 .257 9 .260 9 .091 

Qaasuitsup Kommunia 17.460 17.252 17.140 16 .992 17.127  

Kilde: Grønlands Statistik BEXHUS3 

Faldet i befolkningen i bygderne fortsætter. I 2016 

faldt folketallet med 79 personer, fra 7.435 til 7.356 

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/bedst2  

12 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 
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Udenlandske statsborgere 2010-2017 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I alt 736 

Europa og Nordamerika 

811 920 978 986 974 1 .057 1 .017 

I alt 510 529 619 650 640 598 670 607 

Mænd 364 360 439 464 452 429 487 429 

Kvinder 146 169 180 186 188 169 183 178 

Andre 

                

I alt 226 282 301 328 346 376 387 410 

Mænd 87 117 122 138 140 154 157 166 

Kvinder 139 165 179 190 206 222 230 244 
 

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/bedst6  

Antallet af udenlandske statsborgere er faldet sidste 

år. I alt bor der nu 1 .017 udenlandske statsborgere i 

landet. En nedgang med 40 i forhold til sidste år. 

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 
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Driftsområde 8 – indtægter 
  R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 
  (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

80 Personlig indkomst -1 .041 .827 -1 .083 .607 -1 .128 .298 -1 .193 .298 -1 .205 .983 -1 .200 .298 

81 Selskabsskat -104 .838 -69 .691 -69 .800 -96 .266 -110 .066 -69 .800 

83 Generelle tilskud og udligning -453 .194 -434 .634 -402 .400 -404 .812 -404 .812 -380 .083 

85 Renter, kapitalafkast, kurstab & -gevinst -37.302 -36 .383 -38 .490 -38 .490 -35 .704 -43 .490 

86 Andre indtægter -5 .639 -60 .653 -57.298 -39 .798 -16 .571 -27.550 

88 Afskrivninger 8 .072 5 .702 5 .023 10 .023 7.861 5 .080 

Hovedtotal -1.634.727 -1.679.266 -1.691.263 -1.762.641 -1.765.277 -1.716.141 
 

Kommunens skatteindtægter kommer primært fra 

personskatterne – Disse var i 2016 stigende og 

tendensen ser ud til at foresætte i 2017, dog ikke i 

samme grad som i 2016. I 2016 indgår en indtægt på 

cirka 4 Million kr., der vedrører 

 

efterreguleringer for tidligere år. Det betyder, at den 

samlede stigning i skatteindtægterne fra 2015 til 2016 

er på cirka 160 Million kr., når indtægterne fra 

tidligere år også er fraregnet i 2015 . Hovedparten af 

stigningen skyldes flere indtægter inden for 

personskatter, hvilket stemmer godt overens med den 

faldende arbejdsløshed i 2016, dog er 

selskabsskatterne steget med cirka 40 Million kr. fra 

2015 til 2016. 

Kommunen modtager netto cirka 434 Million kr. i 

bloktilskud og udligning. Udligningsdelen er na-

turligvis påvirket af de 45 Million kr. i ekstra bidrag til 

de andre kommuner, som Kommuneqarfik 

Sermersooq blev pålagt af Naalakkersuisoq for 

Finanser i 2014 og 2015. 

 

Udligningsbidrag er i 2016 forhøjet med yderligere 45 

Million kr. og dermed oppe på 90 Million kr. som vi 

skal betale ekstra i forholdt til den oprindelig 

udligningsaftale. 

14 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 
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Driftsområde 1 – administration 
1 – Administrationsområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

10 Udgifter til folkevalgte 9 .501 10 .295 13 .221 12 .772 10 .742 12 .647 

11 Den kommunale forvaltning 177.063 174 .940 180 .914 210 .725 208 .788 190 .577 

12 Kantinedrift 1 .047 563 878 878 501 884 

13 IT 25 .494 36 .371 20 .144 30 .594 49 .616 28 .201 

18 Tværgående aktiviteter 29 .980 26 .688 27.899 35 .171 38 .876 25 .914 

Hovedtotal 243.084 248.857 243.056 290.140 308.522 258.223  

1 – Driftsudgifter R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 
(kr. 1 .000) (kr. 1 

.000) 
(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

01 – Lønninger m .v. 62 .403 138 .265 136 .967 146 .291 151 .445 148 .559 

02 – Personlige ordninger 317 0 0 0 0 0 

05 – Personaleomkostninger 10 .917 17.217 20 .872 24 .698 21 .698 17.044 

10 – Kontorholdsudgifter 10 .198 9 .950 6 .586 7.997 14 .428 8 .752 

12 – Fremmede tjenesteydelser 40 .272 45 .650 44 .479 65 .785 60 .966 43 .450 

13 – IT 4 .856 11 .542 4 .955 7.755 17.879 8 .458 

15 – Varekøb 1 .152 1 .178 1 .036 1 .119 1 .115 806 

16 – Forplejningsudgifter 300 496 365 442 339 562 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 4 .107 3 .906 2 .973 3 .826 5 .498 3 .381 

21 – Driftsmidler m .v. 4 .345 3 .345 4 .225 4 .229 5 .192 4 .620 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 8 .098 5 .117 6 .997 13 .591 14 .411 7.779 

25 – Husleje m .v. 3 .186 3 .030 2 .657 3 .657 2 .555 2 .975 

30 – Skattepligtige sociale ydelser 0 0 0 100 80 2 

35 – Tilskud til foreninger/private virksomheder 9 .353 7.195 8 .272 7.978 9 .820 8 .194 

42 – Betalinger til Hjemmestyret o.a . kommuner 6 .008 5 .871 6 .242 6 .242 6 .090 6 .313 

51 – Lønninger m .v. 12 .623 0 - 0 -10 0 

52 – Lønninger m .v. 14 .115 -4 - 0 10 0 

53 – Lønninger m .v. 35 .179 -69 - 0 -58 0 

54 – Lønninger m .v. 9 .240 0 - 0 0 0 

55 – Lønninger m .v. 8 .283 0 - 0 0 0 

56 – Lønninger m .v. 804 0 - 0 0 0 

71 – Lejeindtægter -36 -14 -61 -61 -369 -375 

79 – Øvrige indtægter -1 .588 -2 .538 -2 .165 -2 .165 -1 .046 -1 .497 

82 – Betalinger fra Selvstyret o .e . kommuner -1 .047 -1 .280 -1 .344 -1 .344 -1 .520 -800 

Hovedtotal 243.084 248.857 243.056 290.140 308.522 258.223  

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 
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Administrationsområdet omfatter kommunens udgifter 

til politiske aktiviteter, direktion borgmester og 

sekretariatet, borgerservice, sagsbehandling, 

fællesservice samt økonomi, HR, IT. 

I udgifterne til administration indgår en række 

borgerrettede aktiviteter såsom borgerservice og 

sagsbehandling. Den sagsbehandling og de 

beslutninger, der træffes på disse områder har stor 

konsekvens for udgifterne på eksempelvis 

beskæftigelsesområdet og socialområdet. 

Der arbejdes løbende på at effektivisere organi-

sation og administrative processer, og dertil er det 

også vigtigt, at kommunen opleves som en 

kompetent og professionel samarbejdspartner for 

borgere, virksomheder og andre interessenter. 

Især sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet 

og socialområdet kræver et højt kompetenceni-

veau hos sagsbehandlerne, således at de ganske 

omfattende og komplicerede regler på disse 

områder overholdes – og borgeren får den rigtige 

service af kommunen. På økonomiområdet er det 

vigtigere end nogensinde, at kommunen har styr på 

sagerne – og at den enkelte leder har de rigtige 

informationer og hjælpeværktøjer til rådighed. I 

Sermersooq er det ikke længere nok at holde 

budgetterne – vi skal også have styr på data i re-

lation til brugere og medarbejdere på de enkelte 

områder, således at den løbende økonomiske 

styring bliver langt mere aktiv og optimeret end 

tidligere. Derfor er det nødvendigt at bruge de 

nødvendige ressourcer på disse områder, da både  

en bedre sagsbehandling og en bedre styring vil 

frigøre ressourcer på driftsområderne. 

Gennemført 
Der er i løbet af 2016 forlagt  

følgende forvaltningsrevisioner: 

 Hovedområde 2 – Det tekniske område 

 Hovedområde 6 – Forsyningsvirksomheder 

 Hovedafsnit 50 – Daginstitutionsområdet for 

børn og unge 

Den endelige forvaltningsrevisionsrapport – var og er 

et godt værktøj til fokusering af nødvendige 

handlinger og beslutninger på de enkelte områder. 

Selvom forvaltningsrevisionen forventeligt gav 

kommunen nogle »ridser i lakken« er det dog 

»ridser« som kommunen gerne tager, da det er 

vigtigt for Kommuneqarfik Sermersooq åbent og 

ærligt at fremlægge såvel de positive som knap så 

positive kendsgerninger. Forvaltningsrevisionen 

afdækkede, at Kommuneqarfik Sermersooq var 

den mest effektiv drevne kommune på ældre-

området, selv om man på området har valgt et 

politisk højere rådighedsbeløb for alderspensio-

nister. Forvaltningsrevisionen har efterfølgende 

givet anledning til en række forskellige tiltag på de 

enkelte forvaltningsområder. 

Budgetregulativet siger, at der skal være et overskud 

på minimum 25 million kr., en likviditet på 6 % og mu-

lighed for anlæg i størrelsesordenen 200 million kr. 
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Driftsområde 2 – teknik 
2 – Det tekniske område R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000)  
20 Veje, broer, trapper og anlæg m .v. 18 .557 18 .861 20 .289 20 .289 20 .284 20 .512 

21 Renholdelse incl. snerydning 22 .118 15 .942 18 .260 16 .953 16 .953 18 .465 

22 Levende ressourcer 754 915 1 .221 1 .221 877 1 .232 

23 Forskellige kommunale virksomheder 6 .466 5 .204 4 .317 4 .040 4 .398 4 .256 

24 Erhvervsejendomme -1 .232 -2 .044 -1 .262 -1 .262 -988 -1 .276 

25 Brandvæsen 10 .636 11 .468 10 .458 11 .840 12 .154 10 .492 

27 Øvrige tekniske virksomheder -3 .945 14 .188 -3 .477 7.206 9 .267 5 .453 

Hovedtotal 53.354 64.532 49.806 60.287 62.944 59.134 
 

2 – Det tekniske område R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 
(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000)  

01 – Lønninger m .v. 35 .866 35 .491 10 .418 35 .438 37.794 32 .627 

05 – Personaleomkostninger 1 .153 775 781 1 .273 1 .241 1 .317 

10 – Kontorholdsudgifter 325 519 165 353 641 456 

12 – Fremmede tjenesteydelser 33 .027 26 .169 27.559 33 .315 34 .194 32 .402 

15 – Varekøb 9 .090 7.269 2 .528 7.067 6 .629 7.998 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 4 .409 4 .785 1 .740 4 .996 3 .626 3 .586 

21 – Driftsmidler m .v. 8 .331 8 .456 4 .238 7.816 8 .886 13 .224 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 20 .616 20 .957 14 .531 20 .089 21 .151 17.664 

25 – Husleje m .v.         541   
35 – Tilskud til foreninger og private virksomheder           600 

70 – Takstbetaling -963 -996 -953 -920 -912 -1 .524 

71 – Lejeindtægter -2 .060 -2 .331 -887 -888 -1 .690 -1 .327 

79 – Øvrige indtægter -56 .439 -36 .417 -10 .314 -46 .945 -49 .157 -47.810 

82 – Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner – -144 0 0 0 -79 

Hovedtotal 53.354 64.532 49.806 61.594 62.944 59.134  

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 
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Under hovedområdet 2 Det tekniske område har 

der været et samlet merforbrug på cirka 1,3 

million kr. – Aktivitetsniveauet på området er 

steget med 15,4 % målt på indtægter og udgifter, 

og nettoforbruget er faldet med 2,5 % i forhold til 

2015. Derved kan det konkluderes at der er sket 

en effektivisering indenfor for på området. 

På veje, broer mv. har der i 2016 været foretaget 

samme besparelsestiltag som i 2015, dertil er alle 

udgifter blevet kritisk vurderet. Uanset de gen-

nemførte besparelserne i 2016 vil medføre yderli -

gere omkostninger i 2017, forventer forvaltningen 

ikke at disse yderligere omkostninger vil medføre 

behov for et øget bevillingsniveau i fremtiden. 

På renhold- og snerydning har der været et min-

dreforbrug. Resultatet skyldes primært at der ikke, 

som tidligere, er overført de fulde beløb til bygdernes 

kommunale entreprenørvirksomheder fra 

snerydningsdelen og renholdelsesdelen, idet der ikke 

er sammenhæng mellem forbrug og bevilling. 

På levende ressourcer er der et mindre forbrug. 

Mindreforbruget er fremkommet som følge af ny 

organisering af arbejdet med inddragelse af 

personale fra Materielgården og Affaldscenteret i 

Nuuk tillige med en fornyet aftale med »Donnas 

Dyreklinik«. 

I forhold til kommunale virksomheder er der et 

merforbrug der skyldes en overvurdering af de 

forventede indtægter, hvorimod der har været 

mindreforbrug på omkostningssiden. 

Det kan konstateres at forskellige støtteordninger 

og faciliteter til fanger og fiskererhvervet, stadig 

koster kommunen mange penge. Her tænkes på 

brætfunktioner, båd værksteder og havnekraner 

mv. Den positive udvikling i 2016 er dog at de 

reducerede budgetter i vid udstrækning nu holdes, 

dels fordi der i højere grad opkræves leje og 

gebyrer af brugerne, men især fordi forvaltningen 

har lykkedes med at minimere omkostningerne. 

Der er på brandvæsen også i 2016 brugt en del 

resurser på opbygning og harmonisering af bered-

skabet i hele kommunen. Generelt er brandma  

teriellet i hele kommunen ved at være opslidt, 

selvom der hvert år investeres i nyt udstyr. 

Problemerne er værst for udrykningskøretøjerne 

Kommunens vognpark og udrykningskøretøjer i de 

større byer er af ældre dato. 

Generelt set er samtlige udrykningskøretøjer 

velholdte og i god stand, men rørsystemerne er på 

mange af udrykningskøretøjerne ved at blive tæret 

op, så hvert år foretages en del udskiftning og 

vedligeholdelse af utætte dele. 

Der er de sidste par år brugt resurser og penge på 

at uddanne brandkorpset, men der er problemer 

med at fastholde brandkorpset. Der skal findes en 

løsning på fastholdelse af beredskabspersonalet i 

de mindre byer og bygder. Specielt uden for Nuuk 

er der et uddannelsesefterslæb også på grundud-

dannelse af beredskabspersonalet. 

På Erhvervsejendomme er der en mindre indtægt 

på næsten 275 tusinde kr., der primært skyldes, 

et restaurationslejemål skal renoveres før udlej-

ning kan finde sted, samt lokaler der tidligere har 

været udlejet er overgået til kommunale formål for 

hvilke der ikke betales husleje. 

Øvrige tekniske virksomheder fremstår med et 

væsentligt underskud i forhold til budgettet efter 

omplaceringer. Merforbruget stammer fra ekstra 

omkostninger i forbindelse med Viking Green-

lands konkurs. Omkostningerne dækker blandt 

andet sikring af igangværende arbejder. 

De kommunale entreprenørforretninger i byg-

derne har ikke modtaget de årlige overførsler/ 

indtægter, hvilket giver et billede af overforbrug 

på konto 27, mens det vil virke som en 

besparelse på konto 66. 

De kommunale virksomheder fremstår som enhe-

der, der er økonomisk selvkørende. Asfaltværket i 

Nuuk har i lighed med tidligere, bidraget mærk-

bart til driften af de kommunale entreprenørvirk-

somheder. Ved vurderingen heraf skal der dog 

tages højde for, at der ved denne opgørelse ikke 

er taget højde for afskrivninger og forrentning af 

de anlæg, der indgår i produktionen. 
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Driftsområde 3 

– Arbejdsmarked og beskæftigelse 

3 – Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 12 .960 12 .932 10 .330 6 .799 6 .016 10 .369 

35 Revalidering 2 .362 4 .163 3 .819 5 .292 6 .195 3 .827 

37 Kommunalt erhvervsengagement 13 .741 11 .873 13 .063 13 .063 10 .728 13 .211 

38 Piareersarit og Arbejdsmarkedsydelser 22 .013 21 .189 28 .057 27.131 21 .345 27.610 

Hovedtotal 51.077 50.157 55.269 52.285 44.285 55.017  

3 – Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

01 – Lønninger m .v. 29 .140 29 .212 32 .861 31 .203 28 .970 35 .090 

05 – Personaleomkostninger 663 246 2 .248 1 .468 196 3 .478 

06 – Vakantboliger 39 206 0 0 0 0 

10 – Kontorholdsudgifter 4 .347 4 .291 1 .777 865 894 671 

11 – IT 78 102 101 101 72 146 

12 – Fremmede tjenesteydelser 2 .095 2 .362 1 .723 987 825 3 .549 

15 – Varekøb 855 425 641 688 262 502 

16 – Forplejningsudgifter 948 1 .320 1 .300 1 .300 1 .113 3 .732 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 533 636 415 385 430 997 

21 – Driftsmidler m .v. 1 .880 1 .991 1 .824 1 .798 2 .136 2 .724 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 305 389 389 373 252 414 

25 – Husleje m .v. 2 .358 2 .256 1 .011 1 .011 1 .996 1 .084 

30 – Skattepligtige sociale ydelser 15 .210 15 .425 11 .587 12 .387 13 .841 12 .295 

35 – Tilskud til foreninger og private virksomheder 13 .683 13 .794 14 .998 15 .698 13 .650 14 .231 

71 – Lejeindtægter -519 -647 -336 -334 -644 -508 

79 – Øvrige indtægter -684 -430 -635 -550 -266 -127 

82 – Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner -19 .853 -21 .422 -15 .065 -15 .525 -19 .830 -23 .261 

Hovedtotal 51.077 50.157 54.839 51.855 43.896 55.017  
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Hovedområdet omfatter arbejdsmarkeds- og er-

hvervsområdet, herunder råstofområdet, beskæf-

tigelsesfremmende foranstaltninger, revalidering, 

kommunalt erhvervsengagement samt Piareersar-

fiit/Piorsaaviit samt Arbejdsmarkedsydelser. 

Beskæftigelsen i 2016 i Kommuneqarfik Sermer-

sooq har været status quo, dog med en stigning i 

sommer perioden, især i Nuuk, hvilket har resul-

teret i en nedgang i gennemsnitlige antal af ledige i 

Nuuk. Her er den gennemsnitlige ledighed faldet 

fra 5,7 % i 2015 til 4,9 % i 2016 og samtidig er ar-

bejdsstyrken i Nuuk steget fra 13 .182 i december 

2015 til 13 .408 i december 2016. 
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Arbejdsmarkedskontoret har holdt fokus på 

kerneopgaver som jobanvisning, handlingsplaner, 

revalidering, og målrettet opkvalificering mod 

jobåbninger, hvor kombinationen af efteruddannelse 

og praktik har vist høj jobeffekt. I løbet af 2016 har i 

alt 321 borgere/kursister deltaget i 

efteruddannelsesforløb under PKU/AMU. Tallet for 

2015 var på 349. 

Derudover er dialogen med erhvervslivet blevet 

styrket, dels gennem revalideringsprojektet »En 

ekstra hånd« og dels ved en styrket virksomheds-

indsats, hvor man alene i Nuuk har gennemført 

148 virksomhedsbesøg og 11 borgere på fleksjob. 

I alt er 134 borgere begyndt i et revalideringsfor-

løb i 2016. 

Bekæmpelse af arbejdsløshed blandt unge har høj 

prioritet, og forvaltningen har i henhold til 

Inatsisartutlov om arbejdsformidling flyttet 

serviceringen af unge ledige til og med 29 år til 

Piareersarfiit. Dette for at sikre et dørs princippet, 

og dermed undgå dobbelt administration for den 

gruppe ledige, som er den primære målgruppe for 

Piareersarfiit. Samtidig hermed er der i Piare-

ersarfi k oprettet et kompetenceudviklingsteam, der 

i tæt samarbejde med Arbejdsmarkedskontoret 

varetager tilbud til kompetenceudvikling for alle 

ledige. 

Piorsaarvik har i 2016 fået tilført ekstra elevkvoter via 

det særlige beskæftigelsesforløb til værksteds-

baserede aktiviteter. Området har i 2016 fået  

tilført yderligere midler via den særlige beskæfti-

gelsesindsats. 

Der er fra Kommunens side øget fokus på an-

vendelse af lokal arbejdskraft frem for udefra-

kommende arbejdskraft. Der er i den forbindelse 

strammet op på procedurer angående anvisning af 

lokal arbejdskraft, herunder at der gives karantæne 

med hensyn til udbetaling af arbejdsmarkedsydelser 

og offentlig hjælp i henhold til 

karantænebestemmelserne i Inatsisartutlov nr. 2 af 

15. maj 2014 om Arbejdsmarkedsydelse og 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november om 

offentlig hjælp, hvis et anvist arbejde afvises uden 

saglig grund. Der er kommet en ny Inatsisartutlov nr. 

28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings-og 

opkvalificeringscentre, der erstatter Inatsisartutlov nr. 

5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling mv. 

Forberedelsesarbejdet på implementering af loven er 

igangsat. 

Kommunens erhvervsengagement omfatter tilskud 

til Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd 

samt servicekontrakt med Destination East 

Greenland. 

For at styrke ledighedsbekæmpelsen i Tasiilaq er 

der i efteråret blevet tilført yderligere perso-

naleressourcer med henblik på udarbejdelse af 

flere handlingsplaner og igangsættelse af flere 

revalideringsforløb. Dertil er Tasiilaq tilført ekstra 

midler fra Departementet til blandt andet 

vejledningskur-ser og kurser for læse/stavesvage. 
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Driftsområde 4 – socialområdet 
4 – Socialområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000)  
40 Fripladser på daginstitutionsområdet 848 868 592 592 531 599 

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 182 .654 203 .385 184 .041 194 .142 209 .885 194 .223 

43 Førtidspension 34 .656 32 .643 33 .146 32 .646 36 .435 28 .965 

44 Underholdsbidrag 10 .205 9 .255 6 .703 6 .703 6 .855 6 .779 

45 Offentlig hjælp 75 .325 53 .984 59 .150 51 .150 48 .734 52 .817 

46 Andre sociale ydelser 19 .998 18 .826 20 .255 20 .233 17.931 20 .459 

47 Ældreforsorg 94 .118 104 .579 109 .197 116 .986 117.864 117.028 

48 Handicapområdet 143 .736 141 .164 144 .176 141 .780 131 .469 141 .486 

49 Andre sociale udgifter 4 .908 3 .140 5 .501 3 .981 3 .105 4 .157 

Hovedtotal 566.447 567.844 562.761 568.213 572.808 566.513 
 

4 – Socialområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 
(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000)  

01 – Lønninger m .v. 130 .185 132 .824 153 .349 157.881 143 .385 160 .020 

05 – Personaleomkostninger 2 .794 3 .393 4 .685 4 .665 3 .975 8 .095 

10 – Kontorholdsudgifter -163 563 704 715 993 885 

12 – Fremmede tjenesteydelser 7.375 6 .125 7.692 6 .095 7.869 7.272 

15 – Varekøb 3 .054 3 .235 4 .029 5 .639 5 .781 5 .220 

16 – Forplejningsudgifter 10 .749 11 .264 11 .398 11 .789 11 .573 12 .491 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 2 .279 11 .297 4 .320 6 .787 5 .812 4 .922 

21 – Driftsmidler m .v. 5 .904 6 .368 6 .920 6 .652 6 .297 7.546 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 3 .046 4 .877 5 .293 3 .466 4 .114 4 .785 

25 – Husleje m .v. 3 .653 3 .765 3 .662 4 .037 3 .704 4 .931 

30 – Skattepligtige sociale ydelser 276 .476 258 .590 249 .187 246 .187 264 .252 279.499 

31 – Ikke skattepligtige sociale ydelser 181 .898 172 .841 149 .682 144 .682 163 .124 143 .506 

35 – Tilskud til foreninger og private virksomheder 1 .561 1 .726 2 .878 2 .878 2 .301 2 .890 

42 – Betalinger til Selvstyret og andre kommuner 149 .443 154 .962 140 .782 148 .782 163 .561 143 .366 

48 – Afskrivning på udestående fordringer 0 0 6 .703 6 .703 0 6 .779 

50 – Anlægsudgifter 424 506 5 .317 5 .317 943 5 .377 

70 – Takstbetaling -17.379 -18 .583 -12 .475 -12 .475 -23 .312 -8 .190 

71 – Lejeindtægter -1 .443 -1 .287 -1 .533 -1 .644 -1 .110 -1 .468 

79 – Øvrige indtægter -9 .326 -1 .005 -5 .626 -5 .737 -2 .942 -10 .673 

82 – Betalinger fra Selvstyret o.a . kommuner -184 .082 -183 .624 -174 .206 -174 .206 -187.513 -210 .740 

90 – Finansforskydninger 0 9 0 0 0 0 

Hovedtotal 566.447 567.844 562.761 568.213 572.808 566.513  
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Socialområdet omfatter kommunens udgifter til at 

hjælpe de borgere, der har brug for det – og er 

berettiget til hjælp. Det gælder børn, unge og 

ældre, der permanent eller i en kortere periode 

har behov for hjælp – enten i form af kontante 

ydelser til underhold eller i form af behandling 

og/eller hjælp til løsning af opgaver i hverdagen. 

Kommunen arbejder i disse år på at forbedre viden 

om aktivitet, indsats og resultater, så arbejdet på 

dette område i højere grad kan udføres på 

baggrund af viden om, hvad der skaber resultater. 

Derudover har der været brugt en del ressourcer 

på at gennemgå kommunens administration på 

dette område med henblik på at sikre, at borgere 

får de ydelser de er berettigede til, men heller 

ikke mere end det. Dette har medført – og vil 

fremover medføre – besparelser for kommunen. 

Området opdeles ofte i 

borgergrupper efter alder: 
 Børn og unge 

 Voksne 

 Ældre 

 Og borgere med og uden handicap. 

Hjælpeforanstaltninger  

for børn og unge 
Kommunen havde 354 børn og unge anbragt uden 

for hjemmet pr. 31. december 2016. Anbringelserne 

er fordelt i familiepleje, private- og selvstyre ejede 

døgninstitutioner. 

På børn og ungeområdet er der arbejdet målrettet 

på at opkvalificere plejefamilieområdet, således 

at der undgås de dyre anbringelser i et 

døgninstitution. Der arbejdes endvidere med 

familierådslagning, der skal identificere og mo-

bilisere familiens egne ressourcer, så de kan tage 

ansvar for deres egne udfordringer med støtte fra 

kommunen. 

Der har været et merforbrug på hjælpeforan-

staltninger for børn og ungeområdet på cirka 14,4 
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million.kr. Dette i kraft af genanbringelser af hjem-

givende børn, nye anbringelser efter tilsynsbesøg i 

Tasiilaq samt manglende implementering af 

forventede besparende tiltag inden for området. 

I november 2016 åbnede en ny kommunal børne-

hjem »Saqqarlernut« med 5 pladser. 

Forvaltningen fik i 2016 midler til at oprette fami-

liebehandling i Tasiilaq. Husene er på skrivende 

stund fortsat ved at blive renoveret, hvor det 

forventes at blive færdigt i foråret 2017. 

Førtidspension 
Kommunen havde 792 borgere, der modtog før-

tidspension i 2016. I 2015 var tallet 832. 

Førtidspension er en lovpligtig ydelse 

Der har været fokus på arbejdsprøvning og revali-

dering i Det tværfaglige Udvalg ved nye ansøgninger 

om førtidspension. 

Offentlig hjælp 
Kommunen havde 2 .549 borgere, der modtog 

offentlig hjælp. I 2015 var tallet 2.547. 

Der har været en besparelse på offentlig hjælp på 17 

million kr. i 2016, mod 22 million kr. i 2015 

Handicapområdet 
Kommunen havde 385 i 2016 voksne borgere, der er 

omfattet af Landstingsforordningen om hjælp til 

personer med vidtgående handicap. I 2015 var tallet 

395. 

Afdelingen overtog værestedet Kammagiit i 2016, 

hvor den blev omdannet til et regulært ungetilbud, 

med fokus på: 

 Botræning 

 Hverdagsaktiviteter 

 Vejledning om uddannelse og beskæftigelse 

1. juli 2016 åbnede afdelingen for Handicap og 

Socialpsykiatri en ny institution med 4 pladser til 

døgn rehabilitering. 
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Borgene med et socialt psykiatrisk handicap kan 

visiteres til et midlertidigt ophold her. Formålet er at 

vurdere borgerens funktionsniveau og sammen 

med borger finde frem til, hvilket tilbud/ botilbud der 

passer bedst til borgeren. 

Der er oprettet en afdeling for yngre med handi-

cap med plads til 12 borgere under 65 år. På 

grund af manglende kvalificeret personale til at 

varetage komplekse borgerforløb for borgere med 

handicap i Ittoqqortoormiit, er der flyttet 2 borgere 

til bo enheder i Nuuk. Dette er sket i samarbejde 

med borgerne, deres familier og 

sundhedsvæsenet. 

Kommunen har fortløbende fokus på kompeten-

ceudvikling på området. 

Der er fokus på tværfaglighed og helhedsorienteret 

borgerforløb på området. 

Ældreområdet 
Kommunen havde 1161 borgere, der modtog 

alderspension i 2016. I 2015 var tallet 1056. 

Alderspension er en lovpligtig ydelse. 

Pr. 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning på 

alderspension i kraft. Kriterierne for at modtage 

alderspension er ændret, og der kan forventes en 

yderligere stigning af ældre, der modtager 

alderspension. 

På ældreområdet er der arbejdet målrettet med at 

imødegå udviklingen af det stigende antal ældre på 

65 år og derover ved at iværksætte følgende:  

På ældreområdet er der arbejdet målrettet med 

kompetenceudvikling, da der er store udfordringer 

med at rekruttere medarbejdere med nødvendige 

kompetencer. Derfor er der gennemført 4 ugers 

kompetenceudvikling for alle hjemmehjælperne i 

hele kommunen. 

De indkøbte hjælpemidler rettet mod social- og 

sundhedsområdet gjorde, at der på området blev 

indført nye arbejdsmetoder i hjemmehjælpen. 

Arbejdsmetoden er den rehabiliterende arbejds-

form, der på sigt bevirker at borgerne bliver mere 

i stand til at klare sig i eget hjem. På skrivende 

stund er der sparsomme resultater, men på sigt 

forventes færre på plejehjemmene. 

Kommunen arbejder med en strategi, der skal sikre 

en øget tværfaglig indsats med rehabilitering f.eks. til 

borgere, der udskrives fra sygehuse. Hjem-

mehjælpen i Nuuk startede i november 2016 i et 

samarbejde med terapeuterne »Træning før pleje«, 

der er en ny metode hjemmehjælpen benytter for at 

gøre den ældre mere aktiv og opnår et bedre 

funktionsniveau-hjælp til selvhjælps metoden. 

Der er på demensområdet ansat en person mere, 

så de er to ansatte og der bliver afholdt 

demenscafe i alle byer i kommunen i 2017 samt 

borgermøder om demens. Der udover er der star-

tet en demenstelefon, hvorigennem der kan gives 

råd og vejledning hver fredag i to timer, ligesom 

der laves hjemmebesøg, rådgivning, støtte og 

vejledning til familier og til de personale der har 

med området at gøre. 

Kommunen har fortløbende fokus på kompeten-

ceudvikling på området. 
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Driftsområde 5 – undervisning og 
kultur 
5 – Undervisning og kultur R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

50 Daginstitutionsområdet for børn og unge 135 .069 131 .062 140 .338 137.092 136 .663 139 .298 

51 Skolevæsenet 282 .507 271 .315 275 .504 275 .565 276 .594 278 .274 

53 Fritidsvirksomhed 58 .432 59 .347 60 .054 58 .364 61 .498 67.459 

55 Biblioteksvæsen 359 420 383 379 432 384 

56 Museer 2 .520 2 .689 3 .289 3 .268 3 .474 3 .372 

59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 30 .164 26 .948 30 .809 30 .684 29 .165 23 .604 

Hovedtotal 509.050 491.780 510.377 505.352 507.826 512.391 
 

5 – Undervisningsområdet R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

01 – Lønninger m .v. 381 .380 366 .191 376 .895 374 .690 372 .042 379 .774 

05 – Personaleomkostninger 12 .129 10 .842 14 .210 11 .922 12 .018 15 .480 

10 – Kontorholdsudgifter 3 .546 3 .239 2 .865 2 .704 3 .244 2 .706 

11 – EDB 4 .641 1 .133 318 247 154 274 

12 – Fremmede tjenesteydelser 8 .934 7.548 8 .506 8 .391 8 .791 8 .767 

15 – Varekøb 8 .938 11 .945 11 .272 10 .370 10 .333 10 .323 

16 – Forplejningsudgifter 29 .001 25 .141 26 .270 26 .461 27.902 30 .169 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 5 .032 5 .179 5 .353 6 .891 6 .593 6 .580 

21 – Driftsmidler m .v. 24 .910 23 .668 24 .139 24 .028 26 .533 24 .857 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 16 .291 21 .264 17.775 20 .111 21 .004 15 .706 

25 – Husleje m .v. 4 .393 4 .020 3 .535 3 .612 3 .980 3 .548 

31 – Ikke skattepligtige sociale ydelser 69 1 0 0 0 0 

35 – Tilskud til foreninger og private virksomheder 43 .344 42 .171 50 .423 47.582 42 .954 39 .375 

70 – Takstbetaling -17.982 -19 .228 -18 .820 -18 .978 -17.071 -16 .590 

71 – Lejeindtægter -6 .670 -5 .739 -5 .740 -5 .742 -5 .409 -4 .245 

79 – Øvrige indtægter -5 .620 -4 .127 -5 .261 -5 .574 -3 .490 -2 .909 

82 – Betalinger fra Hjemmestyret o .a . kommuner -3 .286 -1 .467 -1 .363 -1 .363 -1 .752 -1 .424 

Hovedtotal 509.050 491.780 510.377 505.352 507.826 512.391  

Udgifterne til undervisning og kultur omfatter 

kommunens udgifter til før-skoletilbud, folkeskole, 

pædagogisk/psykologisk rådgivning samt 

fritidstilbud og kulturelle tilbud. 

Kommunen har cirka 2.604 pladser på dagtilbuds-

området, tallene inkluderer AKO (SPO, FRO og 

Fritidshjem). På daginstitutionsområdet har der 

været et mindreforbrug på 429 .000 kr. svarende til 

3 procentpoint. Mindreforbruget skyldes primært 

dagplejeområdet. 
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Kommunen har i alt cirka 3 .000 børn i folkeskolen – 

herunder cirka 200 med behov for særlige under-

visningstilbud. Skoleområdet har et merforbrug på 

små 43.000 kr. 

Resultaterne i trintest for 3. og 7. klasser for skoleåret 

2015/2016 var bedre i forhold til resultaterne for 

skoleåret 2014/2015. Afgangsprøverne for skoleåret 

2015/2016 viste en lille fremgang i forhold til skoleåret 

2014/2015, dog med store lokale udsving mellem 

skolerne. 
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Antallet af elever der kommer videre efter fol-

keskolen er øget markant, så 73 % af en årgang 

kommer videre. 

På skoleområdet er der indført nøgletal på de 

daglige omkostninger der vedr. elever på skolerne. 

Der er løbende blevet fulgt op på disse – og de 

nødvendige tilpasninger foretages hen over 

budgetåret. 

På skoleområdet udarbejdes en årlig kvalitetsrap-

port, der nærmere beskriver indsats og resultater på 

området. 

Pædagogisk- og psykologisk rådgivning – Misi – 

har et mindreforbrug på 599.000 kr. som skyldes 

flere vakante stillinger som har taget tid at  

besætte. I 2016 har Misi gennemført en mængde 

rådgivninger rettet mod blandet andet forældre, 

børnehjem, og personale til dagtilbud og skoler. 

Ligesom de har udfærdiget efterskoleudtaleler og 

foretaget faglige vurderinger af indstillinger til 

vidtgående specialundervisning (VSP). 

Elevhjemmene har et samlet merforbrug på cirka 

1,6 million kr. Og det skyldes blandt andet flere 

udgifter i 2015 blev bogført i 2016 samt færre 

indtægter end der er budgetteret. Forvaltningen 

arbejder fortsat med at styrke brobygningen mel-

lem bygdeskole og byskoler, samt styrke forældre-

kontakten. Der arbejdes fortsat med indsatserne 

der skal lade eleverne få trygge rammer ved: 

 at have elevhjemmene døgnbemandet 

 at indføre hjemlige fysiske rammer 

Driftsområde 6 – forsyningsvirksomhed 
6 – Forsyningsvirksomheder R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

66 Renovation m .v. 3 .911 -557 4 .260 -131 75 -592 

68 Øvrige forsyningsvirksomheder 9 .635 7.528 6 .575 6 .811 6 .547 5 .913 

Hovedtotal 13.546 6.971 10.835 6.680 6.622 5.321  

6 – Forsyningsvirksomheder R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

  (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

01 – Lønninger m .v. 7.736 8 .059 5 .745 7.068 7.139 7.384 

05 – Personaleomkostninger 61 88 53 53 84 52 

10 – Kontorholdsudgifter 7 5 3 10 55 50 

12 – Fremmede tjenesteydelser 19 .114 13 .469 –25 .023 14 .962 16 .192 12 .540 

15 – Varekøb 242 427 363 322 527 906 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 344 713 378 538 731 482 

21 – Driftsmidler m .v. 4 .154 3 .015 2 .677 2 .699 3 .706 3 .167 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 3 .740 4 .660 3 .200 3 .222 3 .659 4 .401 

70 – Takstbetaling -20 .480 -22 .009 24 .509 -21 .134 -21 .668 -19 .424 

79 – Øvrige indtægter -1 .349 -1 .457 -1 .070 -1 .060 -3 .802 -4 .237 

82 – Betalinger fra Selvstyret o.a. kommuner -23 0 0 0 0 0 

Hovedtotal 13.546 6.971 10.835 6.680 6.622 5.321  

På forsyningsvirksomheder er der et mindre 

merforbrug på 209.000 kr. i forhold til budget efter 

omplaceringer. Driftsresultat må på den baggrund 

betragtes som tilfredsstillende. 

På øvrige forsyningsvirksomheder er der et min  

dre forbrug på 264.000 kr. Området er lovbundet og 

de kommunale handlemuligheder derfor relative 

begrænsede. 

Det samlede resultat for området udviser derfor et 

forsvindende mindreforbrug på 58.000 kr. 
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Driftsområde 7 

– anlægsudgifter 
7 – Anlægsudgifter R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) 

70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet 35 .519 65 .331 85 .670 62 .189 59 .952 78 .230 

71 Anlægsudgifter vedrørende administrationen 11 .432 13 .471 2 .000 11 .530 9.096 9 .700 

72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område 26 .020 42 .020 46 .601 40 .956 39 .842 64 .310 

73 Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0 5 .538 1 .500 700 1 .457 2 .500 

74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 27.975 27.576 20 .000 48 .520 43 .611 38 .501 

75 Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 24 .113 30 .162 55 .715 38 .676 39 .536 26 .924 

76 Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed 12 .594 9 .098 4 .774 9 .373 7.965 122 

77 Anlægsudgifter vedrørende byggemodning 31 .808 30 .467 16 .301 41 .832 38 .331 14 .899 

78 Materiel 0 2 .235 0 921 2 .302 2 .000 

79 Forundersøgelser 0 0 0 0 0 3 .000 

Hovedtotal 169.462 225.898 232.561 254.697 242.092 240.186  

7 – Anlægsudgifter R2014 R2015 B2016 AB2016 R2016 B2017 

(kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 .000) (kr. 1 
.000) 

(kr. 1 .000) 

12 – Fremmede tjenesteydelser 0 0 0 0 1 .102 34 

15 – Varekøb 0 0 0 278 341 0 

20 – Anskaffelse af materiel og inventar m .v. 0 2 .235 0 643 2 .082 2 .000 

21 – Driftsmidler m .v. 0 7 0 0 0 0 

22 – Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 0 2 0 0 0 0 

50 – Anlægsudgifter 181 .437 270 .294 242 .562 261 .277 265 .799 231 .226 

79 – Øvrige indtægter -7.743 -17.727 0 0 -16 .569 8 .365 

82 – Betalinger fra Hjemmestyret o.a . kommuner -4 .231 -28 .913 -10 .001 -7.501 -10 .663 -1 .439 

Hovedtotal 169.462 225.898 232.561 254.697 242.092 240.186  
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2016 har været et travlt år på anlægsområdet. Der 

er påbegyndt flere større projekter ligesom der er 

videreført projekter der er påbegyndt tidligere. 

Især i Tasiilaq har der været meget aktivitet. 

Herunder har konkurs i 2015 af byens eneste 

store entreprenør, medført høj aktivitet i 

anlægsafdelingen. I løbet af 2016 er der oven på 

konkursen op startet en række mindre 

entreprenørvirksom-heder, der gradvist har 

overtaget opgaver på de igangværende projekter.  

De påvirkede projekter er: 
 Opførsel af boligprojektet, der giver 10 ny boliger 

 Ny daginstitution, ibrugtaget 1. december. 

 Eksisterende kloaknet er renoveret og til en vis 

grad opgraderet 

 Nyt kloaknet i by del hvor der før var nat-

renovation 

I lighed med 2015 er der i 2016 foretaget opgra-

dering af boliger i Ittoqqortoormiit og bygder på 

østkysten, herunder indlægning af helårsvand og 

vandbåret central varme, foruden de almindelige 

større renoveringsarbejder. Arbejdet har medført at 

boligstandarden på østkysten for de renoverede 

ejendomme er øget væsentligt. 

I Nuuk er der i 2016 videre-
ført, fuldført eller op startet 
følgende projekter: 
 Boligbyggeri af 126 boliger i Nuuk i Tuujuk 

 Køb af 8 personaleboliger 

 Kollegiebyggeri 

 Beboelsesenhed for psykisk syge 

 Renovering af boliger til familieprojekter 

 Genhusningscenter for kommunens hjemløse 

 Anskaffelse af 26 modulbarakker til hjemløse 

 Mindre bo enhed til psykisk handicappede 

 Større renovering af Rådhuset 

 Større tilpasninger af lejemål i forbindelse med om 

rokkeringer 

 Eksisterende kloaknet er renoveret og til en vis 

grad opgraderet 

 Omlægning af forsyningsnet i Tuujuk 

 Første etape af infrastrukturanlæg til Sikuki 

Nuuk Harbour 

 Byggemodning af nyt erhvervsområde 

Uden for Nuuk kan der fremhæ-
ves følgende projekter for 2016: 
 Opstart af nyt alderdomshjem i Paamiut 

 Udvidelse af kirkegården i Tasiilaq 

 Opstart af Garage, Minihal og udvidelse af 

filialkontor 

Indenfor Arctic Winter Games blev de første måneder 

af 2016 brugt til at færdiggøre projekterne vedrørende 

idrætsanlæg og indkvarteringsforhold til brug for 

afholdelse af Arctic Winter Games. 
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Afskrivninger 
I 2016 påbegyndte kommunen arbejde med at få gjort alle debitorerne klar til det nye ERP system. I den forbindelse 

er der foretaget flere afskrivninger i sager, hvor det vurderes at det ikke er hensigtsmæssigt at oprette holde et krav 

over for den pågældende debitorer. 

 

Det arbejde der blev påbegyndt i 2015 inden for hjælp modtilbagebetaling er forsat ind i 2016, hvilket har medført til 

yderligere afskrivninger. 

Ellers er der foretaget de normale afskriver i forbindelse med dødsfald, konkurser og når der er modtaget besked 

fra inddrivelsen om at fordringer ikke er mulige at inddrive. 
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Tværgående områder 

– medarbejdere 
Der har i regnskabsåret 2016 været ansat det der 

svare til 2.296 årsværk i Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Kommuneqarfik Sermersooq igen fået opgjort, hvor 

mange af kommunens medarbejdere der er  

hjemmehørende, og hvor mange der er tilkaldt. 

Opgørelsen viste, at i alt 95 % af kommunens 

medarbejdere er hjemmehørende, og at kun 5 % af 

medarbejderne er tilkaldt. 

Talmaterialet er for 2015, tallene for 2016 er pt 

endnu ikke opgjort af Grønlandsk statistik. 
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Tværgående områder 

– digitalisering 
Overordnet set ønsker kommunen at digitalisere flest 

mulige processer – både interne processer og 

borgerservice relaterede systemer. 

Nye digitale værktøjer og hjælpemidler – ikke alene 

på de administrative områder – men også på de 

direkte borgerrettede områder er afgørende for 

sikringen af en fremtidig effektiv opgaveløsning. 

Kommuneqarfik Sermersooq har i 2016 påbe-

gyndt flere større projekter, der skal være med 

til at sikre den ønskende digitalisering af hele 

kommunen. 

For at lette sagsgangene og sikre dokumentation 

blev arbejdet omkring implementering af ESDH 

systemet SbSys i gang sat. Arbejdet er endnu ikke 

fuldført i 2016 og der forventes en fuld implantation i 

alle kommunens afdelinger i løbet af 2018. 

Arbejdet med at få udvikle og implementeret det 

store fælles offentlige ERP system blev påbegyndt i 

2016. Det nye ERP system være med til at sikre at 

det, når systemet er fuldt ud implementeret, bliver 

lettere at sammenkøre data imellem kommunen og 

Grønlands Selvstyrer. Det nye ERP system 

forventes taget i brug 01-01-2018. 

Der udover har Kommunen deltaget i og indgået 

flere forskellige samarbejde med både Sullissivik og 

Digitaliseringsstyrelsen omkring tiltag, der kan 

digitalisere en række af kommunens borger-ser-

viceaktiviteter. 

Infrastrukturen inden for skole IT har i 2016 fået et 

løft for at sikre skolerne er bedre klar til at kunne 

løfte den store opgave der ligger inden for området 

Hele arbejdet med Skole It er langt fra afsluttet, men 

infrastrukturen er det første skridt på vejen. 

. 
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Tværgående områder – bygninger 
Bygningsmasse til rådighed: 141 .765 kvm. Der kan være mindre bygninger, så som fiskehuse mv. der på nuværende tidspunkt ikke 

er indregnet i bygningsmassen. 

Ovenstående bygningsmasse fordeler sig som nedenstående tabel:  
Kommunens institutionsbygninger fordelt på bygningstype og sted (antal og areal)  

Bygningstype 

  NUUK 

Areal 
  PAAMIUT 

Areal 
  TASIILAQ 

Areal 
  ITTOQQ. 

Areal 
  I ALT 

Antal Antal Antal Antal Antal Areal 

1 – Administration 8 9.110 3 1 .502 6 1 .562 0 0 17 12 .174 

2 – Brandstation 5 1 .185 2 769 4 389 1 75 12 2 .418 

3 – Daginstitutioner 30 13 .891 3 1 .857 9 2 .933 2 339 44 19 .020 

4 – Diverse 5 353 0 0 3 377 5 554 13 1 .284 

5 – Døgninstitutioner 9 8 .617 4 2 .035 2 1542 1 332 16 12 .526 

6 – Elevhjem 2 1 .280 0 0 7 2 .124 1 220 10 3 .624 

7 – Entreprenør 0 0 0 0 0 0 1 104 1 104 

8 – Erhverv 26 2 .467 1 83 25 2 .190 0 0 52 4 .740 

9 – Fritidsklub 2 1 .238 2 777 2 287 0 0 6 2 .302 

10 – idrætshal 4 7.845 1 1 .600 1 1 .600 1 905 7 11 .950 

11 – Indkvartering 4 728 1 330 6 473 0 0 11 1 .531 

12 – Kommunekontor 0 0 0 0 0 0 1 298 1 298 

13 – Kultur 9 3 .008 12 1 .883 8 1 .356 2 204 31 6 .451 

14 – Kvindehus 0 0 0 0 0 0 1 104 1 104 

15 – Servicehus 2 390 1 103 5 1 .030 0 0 8 1 .523 

16 – Skole 32 35 .204 7 5 .785 10 6 .705 3 1 .950 52 49 .644 

17 – Skur 0 0 0 0 1 30 0 0 1 30 

18 – Sundhedsbygning 0 0 0 0 1 32 0 0 1 32 

19 – Sygehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 – Virksomhed 19 3 .968 27 2 .067 3 380 2 93 51 6 .508 

21 – Værested 8 2 .751 6 1 .305 3 1 .072 2 374 19 5 .502 

I alt 165 92.035 70 20.096 96 24.082 23 5.552 354 141.765  

Kommunens bygningsmasse kan generelt opdeles i 

boliger og driftsbygninger. 

Kommunen boligmasse drives og administreres af 

kommunens boligselskab Iserit A/S. Boligmassen 

omfattede 2 .007 boliger ultimo 2016. 

Kommunens driftsbygninger – både administrati-

onsbygninger, skoler, institutioner, sportsfaciliteter 

medvidere – drives i lighed med kommunens 

boligmasse af Iserit A/S. 

Der pågår løbende undersøgelser af, hvorledes 

denne bygningsdrift kan tilrettelægges så effektivt 

som muligt. 

Derudover overvejes løbende, hvorvidt kommu-

nens bygningsmasse udnyttes godt nok, og om 

de er energi-effektive. Kommunen lejer i dag flere 

administrationsbygninger, og det undersøges lø-

bende, hvorvidt dette er den mest omkostnings-

effektive måde at tilvejebringe de nødvendige 

lokaler til kommunens driftsformål. 
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Tværgående områder 

– indkøb og udlicitering 
Arbejdet med at optimere kommunens indkøb af 

varer og tjenesteydelser, er fortsat gennem 2016. 

I 2016 har Strategisk Indkøb fortsat arbejdet med 

at implementere Indkøbspolitikken med underlig-

gende strategi og retningslinjer i resten af orga-

nisationen, og herunder i henholdsvis Tasiilaq, 

Paamiut og Illoqqortoormiut og bygder. Der er på 

nuværende tidspunkt gennemført et besøg i 

Tasiilaq i marts 2016 og i Paamiut i august 2016. 

For at styrke strategisk Indkøb blev der endvidere 

oprettet en ny stilling som Indkøbs- og udbud-

skonsulent. Stillingen blev besat pr. 1. februar  

2016. Herudover har Strategisk Indkøb gjort brug af 

controllere i forbindelse med analyser af de 

forskellige indkøbs- og serviceområder, når dette 

tidmæssigt har været muligt. 

Startende fra april 2016 indførtes endvidere et 

årligt møde med det lokale erhvervsliv i Nuuk, hvor 

Handelsstandsforeningen og GE’s lokalafde ling 

inviteredes til et dialog- og informationsmøde om 

kurs og retning for indkøb og udbud ved 

Kommuneqarfik Sermersooq. I den forbindelse, har 

Strategisk Indkøb endvidere udarbejdet og udgivet 

2 foldere som informationsmateriale om Strategisk 

Indkøb. 
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Følgende udbud er  
gennemført i 2016: 
 Rengøring 

 Levering af rengøringsartikler og –midler 

 Levering af kontorartikler 

 Al indkøb på skoleområdet 

 Skolemad i Nuuk og i Tasiilaq 

 Al indkøb på Ældreområdet 

 Levering af fødevarer til kantiner og køkkener 

generelt 

 Handicapkørsel (småbusdrift) 

 Kantinedrift ved kollegiekantinen og skolemad i 

Tasiilaq 

 Forsikringsmægler 

 Vagt og Sikringsområdet 

Derudover er der forhandlet 
og indgået rammeaftaler på 
følgende områder: 
 Levering og servicering af blomster på Råd-

huset, Nuuk 

 Indkøb af trælast/byggematerialer/sikker-

hedsudstyr medvidere. 

Dermed har Strategisk Indkøb ved Kommuneqarfik 

Sermersooq gennemført 25 aftaler i 2016, til en 

beregnet kontraktværdi af 28 millioner. 

SCM-aftalen der blev indgået i 2015 vedrørende 

daginstitutionernes indkøb, er blevet ophævet i 

løbet af 2016, da de der omhandlede indkøbsom-

råder har været i særskilt udbud. 

Med virke fra Strategisk Indkøb, er det målet at 

sikre, at afdelinger og institutioner med de klare 

indkøbsaftaler og kontrakter som etableres – kan 

fokusere på deres egne kompetenceområder 

således der frigøres betydelige ressourcer ved ikke 

dagligt at skulle vurdere indkøb, men blot sikre 

disponering af varer og ydelser. Med baggrund i de 

nye kontrakter der indgås på de udbudte områder, 

sker der fra Strategisk Indkøb en grund-dig 

kontraktopfølgning. Formålet hermed er, at vi og 

vore enheder samt vore leverandører, er loyale over 

for aftalerne. I den forbindelse udfører Strategisk 

Indkøb en løbende beregning af de omkost-

ningsreduktioner der opnås. Dette giver mulighed 

for straks at påvirke de anlagte budgetter. 

Arbejdet med analyse af nye områder der kan gøres 

til genstand for udbud fortsætter i 2017. I forbindelse 

med analysering af hvorvidt forskellige områder egner 

sig til udbud, foretager Strategisk Indkøb en nøje 

vurdering af, hvorvidt et eventuelt udbud til kunne 

give mindre omkostninger på området, hvilke 

betalingsbetingelser der kan opnås og ikke mindst, 

om der kan ske forbedringer af kvalitet og service. 
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Regnskabsberetning 
 

Bevillingsafregning 
Kommunen havde 159 forskelige bevillingsområder 

(4 ciffer niveau) i 2016 . 

Områderne fordelte sig  

som nedenstående: 
 88 havde et mindreforbrug af større eller 

mindre grad 

 4 havde en merindtægt i forhold til budget 

 7 havde et forbrug uden et budget 

 61 havde et merforbrug af større eller 

mindre grad 

 3 havde en mindre indtægt af større eller 

mindre grad 

 3 havde nået budgettet 

Kommunen havde 106 anlægsprojekter 

(6 ciffer niveau) i 2016. 

 7 havde nået budgettet 

 40 havde et mindreforbrug af større eller 

mindre grad 

 24 havde et merforbrug af større eller 

mindre grad 

 3 havde en merindtægt i forhold til budget 

 8 havde et forbrug uden et budget 

 13 havde et budget, men der har ikke været et 

forbrug i løbet af året 

 11 havde oprindeligt et budget, men ajourført 

budget er nul og har ikke noget forbrug 

Afsluttede anlægsprojekter under 2 millioner kr. 

74-10-61 Udvidelse af aflastningsafdeling 

 75-00-20 Aktiviteter for børn og unge i Tasiilaq – 

Legepladser 

75-00-21 Legeplads i Ittoqqortoormiit  

75-30-67 Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut  

75-40-67 Nuuk Lokalhistorisk museum og Ivittuut 

Mineralmuseum 

76-00-03 Forbrændingsanlæg i Sermersooq  

77-00-02 Byggemodning i bygderne 

Afsluttede anlægsprojekter over 2 millioner kr. hvor 

anlægsregnskabet skal revideres af revisoren 

71-20-04 Renovering af rådhuset 

72-10-70 Byforbedring Imaneq 

72-30-61 Affaldscenter – personalefaciliteter 

74-20-64 Renovering af boliger til Familieprojekter 

74-20-77 Kangillinnguit 4, Nuussuaq  

– til psykisk handicappede 

75-00-02 Projekter vedr. Arctic Winter Games 

75-00-04 Arctic Winter Games – Sportshaller 

75-00-05 Arctic Winter Games – Biathlonbane 

75-10-10 Tasiilaq 

76-00-04 Kloakrenovering 2010 – 2014 

76-00-05 Kloakrenovering 2015 – 2018 

76-10-60 Overskudsvarme egen drift 

77-00-10 Byggemodning i  Tasii laq 77-

40-71 Detailbyggemodning, Tuujuk 77-

40-72 Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8  

Niaqornannguaq vej anstalt 

77-80-65 Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5 
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Likviditetsoversigt 
Kommunens likviditet primo 2016 udgjorde 68,4  

Million kr. og ultimo året 93,6 Million kr. 
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Resultatopgørelse 
 

Note 2014 2015 2016 2016 
1 Skatter -1 .146 .665 -1 .153 .289 -1 .289 .564 -1 .316 .050 

2 Tilskud og udligninger -453 .194 -434 .634 -404 .812 -404 .812 

3 Brugerbetaling og andre indtægter -155 .930 -195 .296 -161 .619 -166 .050 

          
Indtægter i alt -1 .755 .788 -1 .783 .219 -1 .855 .995 -1 .886 .912 

          

4 Lønninger 727.271 709 .969 752 .571 740 .716 

Køb af vare og tjenesteydelser 695 .467 832 .947 899 .168 937.870 

Overførsel til personer 473 .652 446 .857 403 .786 441 .536 

Tilskud til virksomheder og foreninger 67.940 64 .886 74 .136 68 .725 

Afskrivninger 8 .072 5 .702 16 .726 7.861 

          

Udgifter før refusioner 216 .613 277.143 290 .392 309 .796 

          
Refusioner -208 .018 -263 .977 -275 .582 -294 .270 

          

Udgifter efter refusioner 8 .595 13 .166 14 .810 15 .527 

          
Resultat før nansielle poster 8 .595 13 .166 14 .810 15 .527 

          

Finansielle indtægter -38 .287 -37.550 -39 .400 -37.141 

  0 0 0 0 

Finansielle udgifter 986 1 .167 910 1 .437 

          
Årets resultat -28 .706 -23 .226 -23 .680 -20 .178 

Angives i 1.000 kr. 
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Balance 
 
    R01.01.2016 R01.01-31.12 
90-01 Kontanter 3 0 

90-02 Indestående i pengeinstitutter 101 .062 93 .774 

90 Likvider 101 .065 93 .774 

91-01 Forskudskonti 1 .670 1 .645 

91-02 Regningstilgodehavender 136 .035 117.283 

91-05 Mellemregningskonti 2 .837 1 .294 

91-06 Mellemregningskonto/interimskonto -437 9 .576 

91-08 Andre kortfristede tilgodehavender 156 .580 163 .082 

91 Kortfristede tilgodehavender 296 .685 292 .880 

92-01 Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg 40 .058 40 .058 

92 Bundne midler 40 .058 40 .058 

93-02 Kommunale udlån 287.830 293 .712 

93-03 Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede 32 .962 32 .962 

93 Langfristede tilgodehavender 320 .793 326 .674 

94-01 Deposita 714 608 

94-02 Aktiver tilhørende fonde og legater 480 311 

94-03 Årsafslutningskonto 109 .524 159 .224 

94-04 Lønafregnings- og lønfordelingskonto -8 236 

94-07 Interimskonti -154 -218 

94 Uomsættelige aktiver 110 .555 160 .161 

90 Aktiver 869 .155 913 .546 

96-01 Teknisk mellemregning med Selvstyret 18 .419 0 

96-03 Anden kortfristet gæld -119.794 -101 .437 

96-04 MR-løn til afregning -643 -83 

96-05 Mellemregning boliger & eksterne regnskaber 3 .858 -8 .353 

96 Kortfristet gæld -98 .160 -109 .873 

97-04 Realkreditlån -15 .571 -14 .143 

97 Langfristet gæld -15 .571 -14 .143 

98-01 Deponenter -322 -686 

98-02 Passiver tilhørende fonde og legater -495 -338 

98-03 Årsafslutningskonto     
98 Regulerende passiver -816 -1 .024 

99-01 Egenkapital -754 .609 -768 .328 

  Perioden resultat 0 -20 .178 

99 Kapitalkonto -754 .609 -788 .506 

95 Passiver -869 .155 -913 .546  

Angives i 1.000 kr. 
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Pengestrøms-  

opgørelse  
Pengestrømsopgørelse R01.01-30.11 
Periodens resultat (– lig underskud) 20 .178 

    
Ændring kortfristede tilgodehavender 3 .804 

Ændring bundne midler 0 

Ændring langfristede tilgodehavender -5 .881 

Ændring uomsættelige aktiver -49 .606 

    
Ændring kortfristet gæld 11 .713 

Ændring langfristet gæld -1 .428 

Ændring regulerende passiver 208 

    
Posteringer direkte på balancekonto 13 .720 

    
Periodens likviditetsvirkning -7.292 

    
Likvide midler primo 101 .062 

Likvide midler ultimo  

Angives i 1.000 kr. 

93 .771 

Noter 

1. Skatter 

Skatter 2016 i 1.000 kr. 
Personskat -1 .081 .077 

Udbytteskat -124 .297 

Dobbeltbeskatningsaftale -346 

Fælles kom. Afgift -263 

Selskabsskat -110 .066 

Skatter i alt -1.316.050  

2. Tilskud og udligning 

Generelle tilskud og udligning 
i 1 .000 kr. 2016 

Skatteudligning/omfordeling 73 .143 

Bloktilskud -477.955 

I alt -404.812  

3. Andre indtægter 

Brugerbetaling og andre indtægter 
70 – Takstbetaling -62 .963 

71 – Lejeindtægter -9 .223 

79 – Øvrige indtægter -93 .864 

I alt -166.050 

4. Lønninger 

Total lønsum i t. kr. Årsværk 

Månedslønninger 475 .406 1 .420 

Overarbejde månedslønninger 13 .600   
Timelønninger 205 .620 876 

Overarbejde timelønninger 8 .002   
Vikarlønninger 3 .330   
Vederlag 6 .517   
Pensionsbidrag 28 .564   
Andre lønposter -321   
I alt 740.716    
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Eventualrettigheder og forpligtelser 
Der er opgjort følgende forpligtigelser ultimo 2016, hvor der et opsigelsesvarsel på 6 måneder eller derover  

Type Stør- Bruges Forvalt- Leje- Opsigelsesvarsel: Forpligtelse: 
r e l s e :  a f :  n i n g :  u d g i f t :  

 

Erhvervslejeaftaler 

B 3872, 1. sal, Rejsende Forvalt- 28 .414 Uopsigeligt i 5 år fra 01 .01 .2011 . 170 .484,00 

Nuukullak, 220 m2 behandler- ningen for kr. pr. md Derefter 6 måneders varsel til 

Nuuk team og Velfærd, en måneds udgang. 

Familie- Arbejds- Genforhandling primo januar 2014 

udvikling marked og 

Erhverv 

B 3872, Stue- Erhvervsud- Forvalt-  
Nuukullak, etagen viklings- ningen for 95 .063 Uopsigeligt i 5 år fra 01 .08 .2010 . 570 .378,00 

Nuuk 682,5 m2 afdeling Velfærd, kr. pr. md . Derefter 6 måneders varsel 

/iværksæt- Arbejds- til en måneds udgang 

terhus marked og 

Erhverv 

B 2289, 1401 m2 Forvalt- Forvalt- 187.558,88 Lejemålet er uopsigeligt 22 .507.065,60 

Imaneq 34, ningen for ningen for kr. pr. md . indtil 31 . januar 2027, hvor 

Nuuk Kontrakt Velfærd, Velfærd, det ophører uden varsel 

og B 2289, Arbejds- Arbejds-  
Imaneq 34, marked og marked og 

Nuuk Allonge Erhverv Erhverv 

B 2581, ? Forvalt- Forvalt- 64 .575 Lejekontrakt ??? 387.450,00 

Multiværksted, ningen for ningen for kr. pr. md. 

3900 Nuuk Velfærd, Velfærd, 

Arbejds- Arbejds-  
marked og marked og 

Erhverv Erhverv 

B-2457, 650 m2 Teknik Forvalt- 185 .657,50 Uopsigelig indtil 31-12-2018, 1 .856 .575,00 

Industrivej 2A, og Drift, ningen kr. pr. kvt. hvor aftalen kan opsiges 

Kofoeds Skole erhvervs Anlæg skriftligt med 6 mdrs varsel til  

udlejning og Miljø fraflytning den 1 . i en måned 

(genud-  
lejning) 

Boliglejemål: 

B-3110, 85 m2 Perso- Økono- 9 .000 3 måneders varsel til udgangen 189 .000,00 

Paassaasivik 6, nale- mi og Per- kr. pr. md . af en måned, uopsigelig indtil 30 . juni 

1 . sal, bolig sonale- 2018, effektivt til 30 september 2018 

3900 Nuuk service 

(Ejendoms-  
kontoretIdglo) 

B-2318, 116 m2 Perso- Økono- 13 .390 3 måneders varsel til udgangen 281 .190,00 

Nigerleq 39, bolig nale- mi og Per- kr. pr. md . af en måned, uopsigelig indtil 30 . juni 

3905 Nuussuaq bolig sonale- 2018, effektivt til 30 september 2018  

service 

B-3670, 86 m2 Perso- Økono- 9 .500 3 måneders varsel til udgangen af en 199 .500,00 

Jagtvej 13-202, bolig nale- mi og Per- kr. pr. md . måned, uopsigelig indtil 30 . juni 2018, 

3900 Nuuk + 4 m2 bolig sonale- effektivt til 30 september 2018 

depotrum service 
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B-3954, 

Noorlernut 8-101, 

3900 Nuuk 

58 m2  

bolig  

bolig 

Perso-  

nale- 

Økono- mi 

og Per- 

sonale- 

service 

B-3564, 115 m2  Perso- Økono- 

Qunguleq 3B, 

3905 Nuussuaq 

bolig nale-  

bolig 

mi og Per- 

sonale- 

service 

B-3755, 85 m2  Perso- Økono- 11 .000 

Serneq 1, 

Qinngorput, 

3905 Nuussuaq 

bolig 

bolig 

nale- mi og Per- 

sonale- 

service 

B-1391, 65 m2  Perso- Økono- 

Jagtvej 25 TV, 

3900 Nuuk 

bolig nale-  

bolig 

mi og Per- 

sonale- 

service 

B-3411, 100 m2  Perso- Økono- 
Manngua 76A, bolig nale- mi og Per- 
3905 Nuussuaq + 6 m2 

udhus 

bolig sonale-  

service 

B-2823, 81 m2  Perso- Økono- 

Qajaasat 15, 

3905 Nuussuaq 

bolig nale-  

bolig 

mi og Per- 

sonale- 

service 

B-4052, 

Musaq 15, 

3 lejligheder 

247 m2  Perso- 

nale 

bolig 

Økono- mi 

og Per- 

sonale- 

service 

B-4054, 

Kujallerpaat 10, 

18 lejligheder 

? Perso-  

nale-  

bolig 

Økono- mi 

og Per- 

sonale- 

service 

B-3711, 

Qunguleq 10, 

10 lejligheder 

? Perso-  

nale-  

bolig 

Økono- mi 

og Per- 

sonale- 

service 

Eqalugalinnguit, 

23 boliger 

? Perso-  

nale-  

bolig 

Økono- mi 

og Per- 

sonale 

service 

InuIT Boliger ? Perso- Økono- 
A/S, 

58 lejligheder 
  nale-  

bolig 

mi og Per- 

sonale- 

service 

B-? ? Perso- Økono- 
Tidligere blok k   nale- mi og Per- 
16 lejligheder   bolig sonale-  

service 

 

8 .500 3 måneders varsel til udgangen af en 204 .000,00 
kr. pr. md . måned, uopsigelig indtil 30 . september 

2018, effektivt til 31 . december 2018 

12 .500 3 måneders varsel til udgangen af en 262 .500,00 
kr. pr. md . måned, uopsigelig indtil 30 . juni 2018, 

effektivt til 30 september 2018 

3 måneders varsel til udgangen af en 253 .000,00 
kr. pr. md . måned, uopsigelig indtil 01 . september 

2018, effektivt til 1 . december 2018 

7.000 3 måneders varsel til udgangen af 147.000,00 
kr. pr. md . en måned, uopsigelig indtil 01 . juli  

2018, ffektivt til 1 . oktober 2018 

12 .000 3 måneders varsel til udgangen af 276 .000,00 
kr. pr. md . en måned, uopsigelig indtil 31 . august 

2016, effektivt til 30 november 2018 

9 .500 3 måneders varsel til udgangen af 199 .500,00 
kr. pr. md . en måned, uopsigelig indtil 30 . juni  

2018, effektivt til 30 september 2018 

91 .500 6 måneders varsel, uopsigelig 3 .660 .000,00 

kr. pr. kvt. indtil 01 . juli 2027, 
effektivt til 31 . december 2027 

567.000 12 måneders varsel til udgangen af en 20 .618 .160,00 
kr. pr. kvt. måned, uopsigelig indtil 31 . december 

2026, effektivt til 31 . december 2027 

348 .000 12 måneders varsel til udgangen af 13 .572 .000,00 
kr. pr. kvt. en måned, uopsigelig indtil 31 . august 

2026, effektivt til 31 . august 2027 

2 .382 .000 12 måneders varsel til udgangen af 23 .820 .000,00 
kr. pr. år en måned, uopsigelig indtil 01 . januar 

2027, effektivt til 31 . december 2027 

5 .728 .311 Lejemålet begynder 01 . juli 2019, 59 .051 .421,00 

kr. pr. år Opsigelse 12 måneders varsel til 

udgangen af en måned, uopsigelig indtil 

01 . juli 2029, effektivt til 1 . juli 2030 

1 .632 .000 12 måneders varsel til udgangen af en 16 .320 .000,00 

kr. pr. år måned, tidligst 30 . september 2027, d .v.s 
uopsigelig indtil 30 . september 2028 . Leje-  

forholdet træder i kraft 1 . oktober 2018 
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Selvskyldner kautioner: 

Saqqarliit 74, Begrænset Økono- 100 .000,00 

3900 Nuuk selvskyld- mi og 

nerkaution Personale-  
max. kr. service  

100 .000 

B-1027, Kr. 250 .000 Økono- 250 .000,00 

Nasigfingmut, mi og 

3940 Paamiut Personale-  
service 

Servicekontrakter: 

Eventualforpligtelse vedr. byggesag Tuujuk 

MT Højgaard Konto Forvalt- Byggeafsnit Beløbet er incl. kr. 566 .347 renter. 10 .074 .321,90 

70-00-63 ningen A, byggeriet 

for Anlæg Tuujuk  

og Miljø 

Clement Konto Forvalt- Byggeafsnit Der er ikke beregnet 833 .765,00 

og Carlsen 70-00-63 ningen A, byggeriet renter af denne fordring 

for Anlæg Tuujuk  

og Miljø 
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 GNC ApS 3505328,58 Udløber Forvalt- Sneryd- 

  30/4 

2019 
ningen for 

Anlæg og 

Miljø 

ning Nuuk, 

Distrikt 1, 

6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13 

Nuuk 1058649,48 Udløber Forvalt- Sneryd- 

Entrepre-  

nøren A/S 

30/4 

2019 
ningen for 

Anlæg og 

Miljø 

ning Nuuk, 

Distrikt 2, 

3, 4, 5, 9 

Byens 2309789,46 Udløber Forvalt- Sneryd- 

Entreprenør  

og Minør 

30/4 

2019 
ningen  

for Anlæg 

ning Nuuk, 

Distrikt 

Firma   og Miljø 14, 15 

Leasingkontrakter:       

XPG ApS 576000 Udløber 

01/06 

Økono-  

mi og 

Printere,  

35 stk. 

  2020 Personale- 

service 

7855V_F 

og 84 stk. 

      6605V_DN 

3 Step IT 2976324,8 Udløber Økono- Anskaffelse 

  31/12 mi og af IT udstyr 

  2019 Personale- 

service 

ud over  

printere 
 

Opsigelse skriftligt med 3 mdrs varsel. 8 .179 .100,02 

Opsigelse skriftligt med 3 mdrs varsel. 2 .470 .182,12 

Opsigelse skriftligt med 3 mdrs varsel. 5 .389 .508,74 

Til udløb 1 .968 .000,00 

3 år fra leverance revolverende, 6 .984 .021,64 

leasing gennem Nordea Finans se  

vedlagte oversigt. 2017 og 2018  

leverance fra 3 Step IT, 

2 .976 t .kr og 2019 1 .031 t .kr. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Kommunens årsregnskab aflægges i henhold til 

Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 om Den 

kommunale Styrelse samt Selvstyrets be-

kendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kom-

munernes budgetlægning, likviditet, regnskab, 

revision samt kasse- og regnskabsvæsen. 

Årsregnskabet aflægges som et totalregnskab, der 

omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter I 

regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver 

og gæld ved. 

 

Resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen er opgjort således drifts-

indtægter og udgifter beregnes som resultat af 

løbende drift. Anlægsudgifter indregnes i regn-

skabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægs-

udgiften afholdes. 

Indtægter 
Afregning af personskatter registreres på bag-

grund af de modtagne a conto udbetalinger, 

herunder indregnet efterregulering vedrørende 

tidligere år. 

Udbytteskatter og Selskabsskatter afregnes årligt fra 

Skattestyrelsen ud fra den beregningsmodel for 

landskassens andel, fælles landskassens andel og 

kommunens andel. 

Generelle tilskud og udligning afregnes fra den aftale 

man har lavet med Selvstyret om bloktilskud. Renter, 

kapitalafkast samt kurstab og –gevinst (indtægter og 

udgifter) indregnes på tilskrivnings-tidspunktet. 

Realiserede kursgevinster og tab indregnes på 

transaktionsdagen. 

Afskrivning af debitorer og gamle poster fra 

tidligere år afskrives efter politisk godkendelse. 

Afskrivninger i kommunens regnskab omfatter så-

ledes alene afskrivning af uerholdelige fordringer 

eller modposter til uanbringelige beløb i forbin-

delse med afstemninger af beholdningskonti 

medvidere. rørende de selvejende institutioner, 

som kommunen har driftsoverenskomst med. 

Præsentation i udgiftsregnskabet 
Præsentation af kommunens årsregnskab tager 

udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 

kommunens resultat og præsentation af kommunens 

væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau, 

regnskabsbemærkningerne. 

Nettodriftsudgifter 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i 

det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-

princippet, forudsat at de er kendte for kommunen 

inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 

31. januar i det nye regnskabsår. 

Lønudgifter indregnes i den periode, hvor det 

bagved liggende arbejde udføres. 

Kommunens køb af varer og tjenesteydelser 

indregnes i kommunens drift på leveringstids-

punktet, dog således at kun leverandørregninger, 

modtaget inden supplementsperiodens udløb pr. 

31. januar i året efter regnskabsåret, indregnes. 

For tjenesteydelser indregnes disse dog i kommu-

nens drift i takt med aconto faktureringer eller 

slutfakturering fra leverandøren. 

Betalinger til Selvstyret udgiftsføres i det år, hvor 

ydelsen er leveret, dog således, at kun opkræv-  
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ninger modtaget inden supplementsperiodens 

udløb den 31. januar i året efter regnskabsåret, 

indregnes. 

Refusioner fra Selvstyret indregnes på opkræv-

ningstidspunktet. 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regn-

skabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet 

Indtægter indregnes i det år, hvor ydelserne leveres – 

dog typisk udtryk ved kommunens fakture-

ring/opkrævning. 

Balancen 

Præsentation af balancen 
Formålet med balancen er at vise kommunens 

aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 

regnskabsåret og året før, idet der ved passiver 

forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

Finansielle aktiver 

– aktier og andelsbeviser 
Andele af interessentskaber, som Kommuneqarfik 

Sermersooq har medejerskab til, måles i balancen til 

anskaffelsessummen. 

Finansielle anlægsaktiver 

– langfristede tilgodehavender 
Kommunale udlån består primært af tilgodeha-

vender på pantebreve til kommunens opgørelse af 

10/40/50 hhv. 20/20/60 lån. Særligt for kon-

junkturpant gælder det, at det registrerede tilgo-

dehavende modsvares som regulerende passiv, og 

at eventuelle indfrielser indtægtsføres i driftsregn-

skabet på indfrielsestidspunktet. 

Kortfristede tilgodehavender 
Mellemregninger med Selvstyret indregnes i ba-

lancen under de respektive regnskabsposter. 

Skatteindtægter vedrørende det gældende regn-

skabsår som først afregnes i starten af det nye år 

hensættes under periodeafgrænsningsposter. 

Generelle hensættelser indregnes under periode-

afgrænsningsposter. 

Kommunens tilgodehavender hos kreditorer/ 

borgere er opført til kurs 100, uanset at det for en 
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række tilgodehavender vedrørende sociale udlæg, 

underholdsbidrag medvidere., der er overgivet til 

inddrivelse via den centrale inddrivelsesmyndighed 

må vurderes, at der er begrænset sandsynlighed 

for, at restancerne vil blive indfriet. Nedskrivning af 

sådanne tilgodehavender vil først blive regnskabs-

mæssigt registreret, når indstilling om nedskrivning 

modtages fra inddrivelsesmyndigheden, eller 

kravet af anden årsag som f.eks. forældelse. 

Det gælder brugerbetalinger, salg af ydelser til andre 

myndigheder samt andre driftsindtægter, der blandt 

andet omfatter salg fra værksteder, husleje mv. 

Kommunen har ikke mulighed for at afskrive 

tilgodehavender, med mindre der foreligger 

udtrykkelig lovhjemmel hertil. 

Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld til kreditorer, Skattestyrelsen, løn-

modtagere optages med restværdien på balance-

tidspunktet. 

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale 

med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, 

feriedage og særlige feriedage. 

Langfristet gæld 
Langfristet gæld til kreditinstitutter er optaget 

med restgælden på balancetidspunktet. Regu-

lerende passiver består af deponeringer samt 

passiver tilhørende fonde og legater. 

Egenkapital 
Egenkapitalen er primært overskud fra driftsresul-

taterne fra foregående år. 
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