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Hoved- og nøgletal
Drift

R2011

R2012

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

B2016

Administration

244.142.390

231.834.270

255.527.498

243.084.330

227.366.000

237.992.000

248.857.390

243.059.789

Teknik

69.993.304

62.391.967

66.587.500

53.354.481

51.498.000

62.235.000

64.532.282

49.806.216

Beskæftigelse

49.148.988

50.574.845

60.656.625

51.076.981

50.222.000

55.818.000

50.157.268

55.270.747

Sociale forhold

457.293.633

466.859.415

488.944.321

566.446.680

571.037.000

578.761.000

567.843.812

562.747.341

Uddannelse og fritid

478.158.704

504.462.349

525.661.990

509.050.425

496.199.000

487.820.000

491.780.313

510.384.794

Forsyning

14.451.765

16.088.013

17.445.432

13.546.061

11.608.000

5.001.000

6.970.591

10.838.175

138.844.408

99.752.067

131.487.523

169.461.872

170.560.000

222.490.000

225.898.404

232.560.000

Anlæg
Indtægter
Resultat

Indtægter

-1.445.733.649 -1.496.293.586 -1.498.727.729 -1.634.727.070 -1.598.708.000 -1.671.622.000 -1.679.266.350 -1.691.260.910
6.299.544

48.038.159

-28.706.240

-20.218.000

-21.505.000

-23.226.290

714.972.834

752.356.901

727.270.501

691.678.000

701.234.000

709.969.303

Øvrig drift

696.779.105

696.601.717

731.086.851

768.101.680

768.695.000

785.406.000

772.630.898

Øvrige indtægter

-378.995.732

-347.039.851

-358.168.570

-362.806.310

-418.958.000

-371.694.000

-371.375.096

Skattepligtige social
ydelser
Driftsudgifter

265.592.047

267.590.921

287.704.432

291.685.652

287.368.000

278.099.000

274.015.396

-138.855.109

-164.167.965 1.412.979.614 -210.566.548

-269.925.000

-278.577.000

-294.025.849

Anlægsudgifter

145.154.653

99.837.304

133.331.274

181.860.307

249.707.000

257.072.000

270.799.559

6.299.544

-64.330.661

48.038.159

-28.706.240

-20.218.000

-21.505.000

-23.226.290

Langfristede udlån

245.904.293

259.301.999

250.755.616

310.508.289

320.792.594

Kortfristede
tilgodehavender
Likvide midler

223.418.668

225.856.416

221.872.424

240.049.388

296.684.775

97.927.572

179.924.803

58.097.475

40.355.172

101.065.482

Egenkapital

-606.525.357

-689.072.787

-674.903.668

-723.647.962

-731.382.218

Langfristet gæld

-20.653.025

-19.471.221

-18.323.152

-16.933.042

-15.570.982

Kortfristet gæld

-66.949.988

-76.229.583

-29.164.822

-94.747.439

-98.159.736

Antal borger pr. 1/1

21.559

21.813

21.868

22.236

22.317

Antal årsværk månedsløn
Antal årsværk – timeløn

1.489

1.470

1.479

1.443

1.442

938

870

878

713

832

Antal årsværk i alt

2.427

2.340

2.357

2.256

2.274

Børn i dagtilbud

1.545

1.545

1.543

1.496

1.496

Børn i folkeskole

2.805

2.795

2.713

2.921

2.908

Resultat

-26.593.848

-1.445.733.649 -1.496.293.586 -1.498.272.729 -1.634.727.070 -1.598.708.000 -1.671.622.000 -1.679.266.350
723.503.120

Løn

-64.330.661

Balance

Borgere og medarbejder

Børn i kommunale
foranstaltninger
Ledige
Modtagere af offentlig
hjælp
Modtagere af
førtidspension
Modtagere af
alderspension
Modtagere af
hjemmehjælp
Borger med fysisk eller
psykisk handicap

334
825

951

1.027

1.102

2.905

3.004

3.035

3.093

2.547

949

894

889

894

832

922

956

977

956

1.116

458

474

487

479

459
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22.480

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2015
SEPTEMBER

JANUAR

• Kommunen slipper ud af skærpet tilsyn
• De første lokaludvalg, i Tasiilaq,
Ittoqqortoormiit og Paamiut, udvælges

FEBRUAR
• De første hold hjemmehjælpere bliver
opkvalificeret på beskæftigelseskursus

OKTOBER

MARTS

• Borgmesteren afholder borgermøde i
København
• AWG 1 year to go arrangement
• Malene Lynge er tilbage i
kommunalbestyrelsen
• Kommunen godkender en ny åbenhedspolitik

APRIL
• Kommunens nye virksomhedsstrategi ”Over
Osen – Fremtiden i fællesskab” sætte i drift

• Første spadestik til Tuujuk byggeriet
• Afholdelse af ”Åben kommune” omkring
budgetprocessen
• Det bliver muligt at få nyheder fra
Kommuneqarfik Sermersooq som app.
• Første afholdelse af Nuuk Nordisk
Kulturfestival
• Viking Greenland går konkurs i Tasiilaq
• Borgmester Asii Chemnitz Narup besøger
Paamiut

NOVEMBER
• Der træffes beslutning om kunstgræsbaner
i alle byer i kommunen

MAJ
• Kommunen får en Facebookprofil

JUNI

• Martha Abelsen (S) udtræder af
kommunalbestyrelsen og afløses af Nikolaj
Heinrich (S)
• Budget 2016 godkendes
• Der træffes beslutning om etablering af nyt
børnehjem i Nuuk

• Folketingsvalg i Danmark

JULI

• Reagentparret
besøger
Sermersooq
• Arsuk har 210 års jubilæum

• Det bliver muligt at følge
Kommunalbestyrelsesmøderne på KNR2
• Projekt ”Robusthed” for børn og unge
igangsættes
• Samarbejdsaftale underskrevet med MIO ang.
børns rettigheder
• Nuuk får en skulptur, som hylder
fangerkonerne fra kyst til kyst

Kommuneqarfik

• Det nye frivillighedshus (gamle Sct. Georges
gilde) åbnes
• Voldsom Piteraq i Tasiilaq – kommunen
opretter hotline
• Initiativprisen gives til INOOQAT, Nuuk
lokalhistoriske Forening og Jim Milne

AUGUST

• Ny samarbejdsaftale med Aalborg
underskrevet
• Første sprængning til ny anstalt i Nuuk

DECEMBER

• Naja Lund (IA) og Monica Dorph (S)
udtræder begge af kommunalbestyrelsen.
De afløses af hhv. Charlotte Ludvigsen (IA)
og Ingvar Motzfeldt (S)

• Kommunen opkøber det konkursramte
Viking Greenland i Tasiilaq

• Samarbejde omkring udvidelse af
lufthavnen i Nuuk med Selvstyret

• Ny formand for Destination East
Greenland udpeges
• Alle børn under 18 år og pensionister kan
gratis bruge svømmehallen Malik i 2016
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LEDELSESPÅTEGNING
Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kommuneqarfik Sermersooq.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Regnskabshåndbogen for kommuner, idet de deri krævede
regnskabsbemærkninger findes i et særskilt bilag – og giver under hensyntagen til dette regelsæt et retvisende
billede af kommunens indtægter og udgifter i 2015 samt den økonomiske stilling pr. 31.12.2015.
Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og
regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig
økonomisk hensyntagen (sparsommeligt, produktivt og effektivt).
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at årsrapporten overdrages til revision.

Nuuk den / 2016

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) – Formand

Mille Søvndahl Pedersen (IA)

Malene Lynge (IA)

Justus Hansen (D)

Peter Davidsen (S)

Per Berthelsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)
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LEDELSESBERETNING
ORGANISATION

KOMMUNALBESTYRELSE

ØKONOMIUDVALG

ANLÆG OG MILJØ

BYGDEBESTYRELSE
KAPISILLIT OG QEQERTARSUATSIAAT

BØRN, FAMILIE OG SKOLE

BYGDEBESTYRELSE
ARSUK

VELFÆRD, ARBEJDSMARKED
OG ERHVERV

BYGDEBESTYRELSE
KUUMIUT OG SERMIGILIGAAQ

BYGDEBESTYRELSE
KULUSUK, TINITEQILAAQ OG ISORTOQ
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VISION OG STRATEGI
I 2011 vedtog den tidligere kommunalbestyrelse en
Planstrategi for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq, der fastlægger kommunalbestyrelsens
visioner, mål og strategier frem mod 2022.
Strategien er efterfølende blevet revurderet og
opdateret i 2015.

• 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 Strategien
”Over Isen – Fremtiden i fællesskab”.

I Planstrategien peges på 7 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

Strategien tager afsæt i følgende indsatsområder:
• Strategisk udvikling og anvendelse af
kompetencer og ressourcer: ”Vi flytter os
sammen”.
• Økonomi og processer – herunder konsolidering
og prioritering af kerneydelsen: ”Vi tager
ansvar for hver en krone”.

Og 3 bærende værdier:

• En god arbejdsplads: ”Vi gør det med glæde”.

• Bæredygtighed
• Livskvalitet
• Demokrati og Service

• Inddragelse internt og eksternt: ”Vi skaber
resultater gennem dialog og ansvar”.

Heri hedder det blandt andet under værdien Demokrati og Service at:

”Borgerne skal opleve den kommunale administration 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 samarbejdsaftale,
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
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Under overskriften ”Vi flytter os sammen” har
kommunen fået afdækket serviceniveauer, samt fået et
grundlag for en tværgående kompetencestrategi
udarbejdet. Dette grundlag er bl.a. 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.
I 2015 har kommunen lagt grundlaget for en stor,
tværgående Medarbejdertilfredsheds Undersøgelse
(MTU), og vil i Q2 2016 afholde denne, for alle
kommunens medarbejdere.
Med fokus på borgerinvolvering og Borger inddragelse
har kommunen i 2015 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
kommunalbestyrelsens
forretningsorden.

DRIFTSMÆSSIGE RAMMEVILKÅR
Kommuneqarfik Sermersooq er befolkningsmæssigt Grønlands største kommune med godt 22.500 indbyggere
svarende til knap 40 pct. af den samlede grønlandske befolkning.
Befolkningen sammensætter sig således aldersmæssigt:
Indbyggertal 01.01
0-2 Vuggestuer
3-5 Børnehave
6-8 Yngste klasser
9-12 Mellemste klasser
13-15 Ældste klasser
16-17 Ungdom under 18
18-24 Ungdom over 18
25-34 Voksen,
erhvervsaktiv
35-44 Voksen,
erhvervsaktiv
45-54 Voksen,
erhvervsaktiv
55-64 Voksen,
erhvervsaktiv
65-74 Pensionist 1
75-79 Pensionist 2
80+ Pensionist 3
I alt

2009
896
936
993
1.328
983
535
2.172
3.004
3.569
3.611
1.918
751
171
87
20.954

2010
940
903
990
1.319
977
536
2.206
3.157
3.384
3.758
1.994
803
159
106
21.232

2011
969
939
944
1273
990
555
2.294
3.307
3.249
3.854
2.072
827
169
117
21.559

2012
986
908
926
1.275
1.003
530
2.366
3.438
3.076
3.946
2.193
884
163
119
21.813

2013
931
976
898
1287
926
523
2.333
3.504
2.932
4.043
2.315
899
182
119
21.868

2014
932
973
933
1320
887
535
2.311
3.684
2.841
4.085
2.497
941
160
137
22.236

2015
916
987
929
1284
909
549
2.275
3.774
2.818
4.011
2.604
960
159
142
22.317

2016
958
919
967
1.232
952
470
2.302
3.843
2.894
3.878
2.748
997
178
142
22.480

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 etc.).
Geografisk dækker kommunen byerne Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittorqortormiut med tilhørende bygder.
Bosætningsmæssig bor 3/4 af kommunens indbyggere i den gamle Nuup Kommunia (78,3%).

Antal borger
I pct.

Paamiut + Ivittuut
1.528
6,8 %

Nuuk
17.591
78,3 %

Tasiilaq
2.977
13,2 %

Illoqortoormiut
384
1,7 %

Total
22.480
100 %

2016-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
borgere, der vælger at bosætter sig her.
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Uddannelsesmæssigt er befolkningen sammensat således:
Paamiut

Nuuk

Tasiilaq

912

6.657

1.645

Gymnasie

18

1.118

Erhvervsuddannelse

241

2.954

Kort videregående

13

542

13

Bachelor

1

183

Kandidat

5

767

1.528

17.591

6,8

78,3

Folkeskole

Antal borger
I pct.

Illoqortoormiut

Total

249

9.463

27

4

1.167

327

42

3.564

1

569

3

188

0

778

2.977

384

22.480

13,2

1,7

100,0

1
6

2016-tal

Indkomstmæssigt fordeler den gennemsnitlige husstands-/personindkomst sig således
i de gamle kommuner (2014-tal):
Paamiut

Nuuk

Tasiilaq

Illoqortoormiut

Gens. pr. by

Personindkomst

170.969

292.379

159.807

156.593

194.937

Husstandsindkomst

310.805

515.305

351.195

307.670

371.244

2014-tal

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 uddannelsesmiljø, 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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Erhvervsmæssigt har kommunen (2013-tal) 1.476 erhvervsvirksomheder,
der fordeler sig således på brancher:
Antal virksomheder efter hovedbranche
A. Landbrug, jagt og skovbrug
B. Fiskeri
C.Råstofudvinding
D.Industri
E. El-, gas-, varme-, og vandforsyning
F. bygge- og anlægsvirksomheder
G.

Handel og
reprationsvirksomheder
H.Hotel og restaurationsvirksomheder
I. Transportvirksomhed
J. Pengeinstitutter, finansierungs- og
forsikringsvirksomhed
K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice
mv.
M.
Undervisning
N.Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv.
O Andre kollektive, sociale og personlige
serviceaktiviteter
R. Uoplyst
Total
2013-tal

2013
Antal
10
279
14
69
3
135
187
44
115
8
288
22
43
150
109
1.476

Pct.
0,7
18,9
1,0
4,7
0,2
9,2
12,7
3,0
7,8
0,5
19,5
1,5
2,9
10,2
7,4
100,0

Heri indgår også offentlige organisationer. Som det fremgår så har kommunen en bredt funderet erhvervsliv, hvilket er positivt, da det mindsker
afhængigheden af enkelt brancher.
Der er dog ingen tvivl om, at væsentlige aktivitetsudsving i anlægsbranchen
har en afsmittende virkning på aktiviteten i en række andre brancher. Kommunen arbejder derfor aktivt på at skabe så stabile vilkår for anlægsbranchen
som muligt – herunder i samarbejde med Grønlands Selvstyre.
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Folketallet lavest i 20 år
Den 1. januar 2016 boede der 55.847 personer i Grønland. Dermed er befolkningen faldet med 137
personer i løbet af 2015 og folketallet er nu det laveste i 20 år.
Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2007-2016
2007
I alt
Mænd
Kvinder

2008

56.648 56.462
30.005 29.885
26.643 26.577

2009

2010

2011

56.194 56.452 56.615
29.809 29.936 29.942
26.385 26.516 26.673

2012

2013

2014

56.749 56.370 56.282
30.041 29.838 29.730
26.708 26.532 26.552

2015

2016

55.984 55.847
29.556 29.543
26.428 26.304

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

Blandt landets 4 kommuner er det fortsat Kommuneqarfik Sermersooq, der har stigende folketal.
Især stiger folketallet i Nuuk alene i 2015 var stigningen på 324 personer. 31 pct. af landets
befolkning bor nu i Nuuk
Også i bygderne fortsætter faldet. I 2015 faldt folketallet dog kun med 35 personer, fra 7.470 til
7.435.
Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2
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Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2016

I alt
-16
I alt
By
Bygd
Station
Fårehold
Uoplyst
Kommune Kujalleq
By
Bygd
Station
Fårehold
Uoplyst
Kommuneqarfik
Sermersooq
By
Bygd
Station
Fårehold
Uoplyst
Qeqqata Kommunia
By
Bygd
Station
Fårehold
Uoplyst
Qaasuitsup Kommunia
By
Bygd
Station
Fårehold
Uoplyst
Udenfor kommunerne

17-64

65+ Mænd Kvinder

2015

Ændring
i forhold
I alt til året
2016
før

13.150 38.260
11.164 33.175
1.944 4.874
103
42
88
20
1.550 4.468
1.354 3.835
154
547
42
86
-

4.437 29.543 26.304 55.984 55.847
3.801 25.293 22.847 48.216 48.140
617 4.062 3.373 7.470 7.435
6
89
20
133
109
13
83
60
156
143
16
4
9
20
793 3.642 3.169 6.970 6.811
656 3.067 2.778 5.952 5.845
125
494
332
863
826
12
81
59
153
140
2
-

-137
-76
-35
-24
-13
11
-159
-107
-37
-13
-2

5.222 15.941
4.834 15.103
388
832
1
2
3
2.250 6.353
1.935 5.428
315
925
4.128 11.379
3.041 8.809
1.087 2.570
119

1.317 11.857 10.623 22.317 22.480
1.207 11.145 9.999 21.007 21.144
109
706
623 1.299 1.329
1
3
1
1
2
1
3
3
3
5
3
820 5.041 4.382 9.397 9.423
743 4.309 3.797 8.073 8.106
77
732
585 1.324 1.317
1.501 8.902 8.106 17.168 17.008
1.195 6.772 6.273 13.184 13.045
306 2.130 1.833 3.984 3.963
6
101
24
132
125

163
137
30
-2
-2
26
33
-7
-160
-139
-21
-7

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

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 – 2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk
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Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2015. I gennemsnit har 405 flere
personer flyttet fra Grønland end til, hvert år gennem hele perioden. I 2015 indvandrede 2.186
personer mens 2.691 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2015 blev derfor på 505 personer,
lidt lavere ind året før, men markant højere end den gennemsnitlige årlige nettoudvandring siden
1993.
Figur 3. Vandringer 1993 – 2015

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6
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Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2010-2016
2010

2011

736

811

I alt

2012

2013

2014

2015

2016

920

978

986

974

1.057

650
464
186

640
452
188

598
429
169

670
487
183

328
138
190

346
140
206

376
154
222

387
157
230

Europa og Nordamerika

I alt
Mænd
Kvinder

510
364
146

529
360
169

619
439
180
Andre

I alt
Mænd
Kvinder

226
87
139

282
117
165

301
122
179

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

Antallet af udenlandske statsborgere steg igen sidste år. I alt bor der nu 1.057 udenlandske
statsborgere i landet.
Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2015 ses hovedtallene for
befolkningsudviklingen i 2015 i oversigt 4.
Oversigt 4. Befolkningsregnskab 2015
Folketallet 1. januar 2015

55.984

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

854

- antal døde (foreløbig opgørelse)

472

+ antal indvandrede

2.186

- antal udvandrede

2.691

- Korrektion
Folketallet 1. januar 2016
Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedcalc

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)
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14
55.847

VÆSENTLIGE INDSATSOMRÅDER OG RESULTATER i 2015
Ledelse – et vigtigt indsatsområde
God ledelse er et væsentligt parameter i en velfungerende organisatorisk enhed.
Sammenligner man to organisatoriske enheder med
samme arbejdsopgaver – og ser at den ene enhed er
karakteriseret ved tilfredse borgere/brugere, tilfredse
medarbejder, en effektiv og kompetent
opgaveløsning og en sund økonomi – mens det
forholder sig modsat i den anden enhed – så er der en
meget stor sandsynlighed for at den velfungerende
enhed har en god leder.
Den gode leder er ikke kun et spørgsmål om uddannelse og kompetencer, men i høj grad også et
spørgsmål om indstilling og tilgang til arbejdet.
Kommuneqarfik Sermersooq har følgende kodeks
for god ledelse:
• Den gode leder har evnen til at sætte sig ind i de
faglige problemstillinger indenfor sit ansvarsområde
– og søger hele tiden at finde bedre og mere
effektive løsninger på problemstillinger og opgaver
• Den gode leder ved, hvilke handlemuligheder der
findes indenfor sit ansvarsområde – og agerer
aktiv i forhold hertil
• Den gode leder agerer i overensstemmelse med
kommunens værdier
• Den gode leder går forrest i leveringen af den gode
borgerservice – og er en rollemodel for sine medarbejdere
• Den gode leder kan sætte mål, motivere,
inspirere og udvikle sine medarbejdere
• Den gode leder er en god ”købmand” som formår
at få mest muligt ud af de økonomiske rammer, der
er til rådighed ved kontinuerligt at søge de gode
løsninger
• Den gode leder er en rollemodel for sine medarbejdere i forhold til borgerservice, faglige kompetencer, ledelsesmæssige kompetencer og økonomistyring
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Demokrati, åbenhed og gennemsigtighed
Det væsentligste element i den demokratiske proces
er naturligvis, at Kommunalbestyrelsens medlemmer
stilles til regnskab for borgerne hvert fjerde år.
Gennem en årrække har det været muligt at få adgang
til såvel dagsordener og beslutningsreferater fra møder i
de politiske udvalg via kommunens hjemmeside, ligesom det er muligt via hjemmesiden at se dagsordener
og beslutningsreferater fra møderne i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen (åben dagsorden).
Kommuneqarfik Sermersooq har den grundholdning,
at borgerne i videst mulig udstrækning skal have mulighed for at følge med i – og påvirke – de politiske
beslutninger.
Det betyder, at så mange beslutninger som muligt
sendes i høring hos relevante interessegrupper,
ligesom der arbejdes målrettet på at begrænse
omfanget af emner, der behandles under
Kommunalbestyrelsesmødernes lukkede dagsorden.
Derudover er der etableret brugerbestyrelser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder eksempelvis lokaludvalg, skolebestyrelser m.v. for at sikre
størst mulig brugerinddragelse på relevante områder.
For at imødegå tvivl om beslutningstagernes uafhængighed har kommunen vedtaget en antikorruptionspolitik, der fastlægger grænser for politikernes og
medarbejdernes modtagelse af gaver.

Gennemsigtighed i indsats og resultater
Kommunens budgetter, løbende opfølgninger og årsregnskaber er tilgængelige via kommunens hjemmesider.
I 2015 blev det gjort muligt at borger kan følge
kommunalbestyrelsesmøderne live både på Dansk og
Grønlandsk via KNR.
Dette regnskab er et skridt videre i retning af større
gennemsigtighed i sammenhængen mellem indsats og
resultater.

DRIFTSOMRÅDE 8 – INDTÆGTER
8 - Indtægtsområdet

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

B2016

(kr. 1.000]

(kr. 1.000]

(kr. 1.000]

(kr. 1.000]

(kr. 1.000]

(kr. 1.000]

-1.051.098

-1.081.098

-1.083.607

-1.128.298

-74.500

-74.500

-69.691

-69.800

80 Personlig indkomst

-983.949

-1.041.827

81 Selskabsskat

-84.690

-104.838

83 Generelle tilskud og udligning

-404.354

-453.194

-416.120

-434.634

-434.634

-402.400

85 Renter, kapitalafkast samt kurstab og gevinst

-37.572

-37.302

-38.490

-38.490

-36.383

-38.490

86 Andre indtægter

-1.508

-5.638

-20.000

-56.400

-60.653

-57.296

88 Afskrivninger

Hovedtotal

13.801

-1.498.272

8.072

1.500

13.500

5.702

5.024

-1.634.727

1.598.708

-1.671.622

-1.679.266

-1.691.260

Kommunens skatteindtægter kommer primært fra
personskatterne – Disse var i 2015 stigende og
tendensen ser ud til at foresætte i 2016.
I 2015 indgår en indtægt på ca. 3 mio. kr., der vedrører
efterreguleringer for tidligere år. Det betyder, at den
samlede stigning i skatteindtægterne fra 2014 til
2015er på ca. 52 mio. kr., når indtægterne fra tidligere
år også er fraregnet i 2014. Hovedparten af stigningen
skyldes flere indtægter inden for personskatter, hvilket
stemmer godt overens med den faldende arbejdsløshed
i 2015.
Kommunen modtager netto ca. 434 mio. kr. i
bloktilskud og udligning. Udligningsdelen er
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naturligvis påvirket af de 45 mio. 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
mio. kr. og dermed oppe på 90 mio. kr. som vi skal
betale ekstra i forholdt til den oprindeldelig
udligningsaftale.
I bilaget ”4 ciffer beskrivelser” findes en mere
detaljeret beskrivelse af de faktiske skatteindtægter i
forhold til bevillingerne.

DRIFTSOMRÅDE 1 – ADMINISTRATION
1 - ADMINISTRATIONSOMRÅDET

R2013
(kr. 1.000]

R2014

B2015

AB2015

(kr. 1.000] (kr. 1.000] (kr. 1.000]

R2015

B2016

(kr. 1.000] (kr. 1.000]

10 Udgifter til folkevalgte

11.324

9.501

14.443

13.628

10.295

13.221

11 Den kommunale forvaltning

191.304

177.062

162.594

163.298

174.940

180.922

12 Kantinedrift

1.013

1.047

275

876

563

878

13 IT

26.029

25.494

18.228

28.457

36.371

20.144

18 Tværgående aktiviteter

25.857

29.980

31.826

31.733

26.688

27.895

Hovedtotal

255.527

243.084

227.366

237.992

248.857

243.060

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

1 - Driftsudgifter
01 - Lønninger m.v.
02 - Personlige ordninger

54.558.536 62.402.615 123.219.000 126.681.000 138.192.396
491.482

317.427

-

-

-

05 - Personaleomkostninger

14.491.449 10.916.605 27.076.000 19.835.000 17.217.307

10 - Kontorholdsudgifter

16.113.869 10.198.411 7.458.000

12 - Fremmede tjenesteydelser

35.995.267 40.272.392 31.262.000 40.320.000 45.649.896

13 - IT

9.029.217

4.856.403

2.876.000

15 - Varekøb

1.247.925

1.152.136

527.000

853.000

1.177.837

368.790

299.720

245.000

320.000

495.893

20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.

3.076.324

4.106.672

3.600.000

2.430.000

3.905.600

21 - Driftsmidler m.v.

4.702.461

4.345.120

3.293.000

3.293.000

3.345.215

22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

6.673.360

8.097.707

7.137.000

7.137.000

5.117.132

25 - Husleje m.v.

1.361.109

3.186.255

3.140.000

3.140.000

3.029.862

16 - Forplejningsudgifter

8.906.000

9.950.238

8.480.000 11.542.032

35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder 9.503.310

9.353.099 13.216.000 11.679.000 7.164.914

42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner 6.211.530

6.007.725

6.144.000

6.144.000

5.871.455

51 - Lønninger m.v.

22.414.519 12.622.850

-

-

-

52 - Lønninger m.v.

21.819.616 14.114.861

-

-

-3.523

53 - Lønninger m.v.

30.791.480 35.179.046

-

-

3.522

54 - Lønninger m.v.

9.481.213

9.240.206

-

-

-

55 - Lønninger m.v.

9.223.354

8.282.788

-

-

-

56 - Lønninger m.v.

650.291

804.210

-

-

-

-7.705

-36.435

-8.000

-8.000

-14.000

79 - Øvrige indtægter

-1.615.664

-1.588.184

-803.000

-202.000

-2.538.213

82 - Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner

-1.054.235

-1.047.300 -1.016.000 -1.016.000 -1.280.174

71 - Lejeindtægter

Hovedtotal
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255.527.498 243.084.330 227.366.000 237.992.000 248.857.390

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 organisation
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 kompetenceniveau 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 relation 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.
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Gennemført
Der var meningen, at der i efteråret 2015 skulle være
gennemført følgende forvaltningsrevisioner:
• Hovedområde 2 – Det tekniske område
• Hovedområde 6 – Forsyningsvirksomheder
• Hovedafsnit 50 – Daginstitutionsområdet for
børn og unge
Dette er desværre ikke sket og det forventes at vi
modtager dem fra revisionen først i 2016.
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 ældreområdet, selv om man på
området har valgt et politisk højere rådighedsbeløb for
alderspensionister. Forvaltningsrevisionen har
efterfølgende givet anledning til en række forskellige
tiltag på de enkelte forvaltningsområder.
Fra 2016 er forvaltningsrevision på udvalgte områder
en del af revisionsaftalen med kommunens revisor.
Budgetregulativet siger, at der skal være et overskud på
minimum 25 mio. kr., en likviditet på 6% og mulighed
for anlæg i størrelsesordenen 200 mio. kr.

DRIFTSOMRÅDE 2 – TEKNIK
2 - DET TEKNISKE OMRÅDE

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

B2016

(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.

20.626

18.557

20.872

19.177

18.861

20.289

21 Renholdelse incl. snerydning

21.765

22.118

17.975

16.189

15.942

18.261

22 Levende ressourcer

1.356

754

1.207

1.207

915

1.220

23 Forskellige kommunale virksomheder

7.042

6.466

4.850

5.118

5.204

4.317

24 Erhvervsejendomme

-1.225

-1.232

-6.242

-1.242

-2.044

-1.262

25 Brandvæsen

11.252

10.636

10.590

10.590

11.467

10.459

27 Øvrige tekniske virksomheder

5.772

-3.945

2.246

11.196

14.187

-3.478

Hovedtotal

66.587

53.354

51.498

62.235

64.532

49.806

2 - Det tekniske område

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

01 - Lønninger m.v.

38.858.540

35.865.828

34.422.000

35.723.000

35.491.315

05 - Personaleomkostninger

1.818.383

1.152.744

1.563.000

1.563.000

774.652

296.396

324.861

331.000

331.000

519.360

12 - Fremmede tjenesteydelser

31.979.305

33.026.716

28.310.000

25.686.000

23.168.618

15 - Varekøb

11.367.478

9.090.136

9.552.000

9.552.000

7.268.945

1.500

-

-

-

-

20 - Anskaffelse af materiel og inventar
m.v.
21 - Driftsmidler m.v.

4.606.734,42

4.409.077

6.429.000

6.429.000

4.784.995

8.864.272,82

8.331.038

8.891.000

8.891.000

8.455.992

22 - Reparations- og
vedligeholdelsesarbejder
35 - Tilskud til foreninger og private

23.308.254,93

20.616.298

25.228.000

23.631.000

20.956.720

29,33

-

-

-

-

-

-

1.404.000

1.404.000

-

-937.661,00

-962.815

-914.000

-914.000

-996.021

10 - Kontorholdsudgifter

16 - Forplejningsudgifter

virksomheder
48 - Afskrivning på udestående fordringer
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter

-2.008.658,05

-2.060.442

-7.074.000

-2.074.000

-2.331.334

79 - Øvrige indtægter

-51.567.074,01

-56.438.959

-56.639.000 -47.982.000

-36.416.504

-

-

-5.000

-5.000

-144.455

66.587.500

53.354.481

51.498.000

62.235.000

64.532.282

82 - Betalinger fra Selvstyret og andre
kommuner
Hovedtotal
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Under hovedområdet 2 Det tekniske område har der
været et samlet merforbrug på ca. 2,3 mio.kr. – Heraf er
den ene million i overforbrug relateret til konto 25
(brandvæsen). Det øvrige overforbrug skal henledes til
konto 27 og fremkommer primært som følge af at der
har været færre indtægter på asfaltværket end
budgetteret. Indtægterne på asfaltværket faldt fra 19,2
mio. kr. i 2014 til 15, 2 mio. kr. i 2015.
På veje, broer mv. har der i 2015 været foretaget samme
besparelsestiltag som i 2014, samt at alle udgifter er
blevet kritisk vurderet. Uanset at besparelserne i 2015
vil medføre yderligere omkostninger i 2016, forventer
forvaltningen ikke at de eventuelle yderligere
omkostninger vil medføre behov for et øget
bevillingsniveau i fremtiden.
På renhold- og snerydning har der været et mindre
forbrug. 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 minimalt mindre
forbrug. Mindreforbruget er fremkommet som følge af
vanskeligheder med at sikre tilstrækkelige ansættelser
på området. Således har det trods flere forsøg ikke
været muligt at ansætte og fastholde det nødvendige
antal hundefangere i kommunens byer – primært Nuuk
– og en ny organisering af arbejdet med inddragelse af
personale fra Materielgården og Affaldscenteret i Nuuk
er under implementering.
I forhold til kommunale virksomheder er der et
marginalt merforbrug.
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 2015 er dog at de reducerede
budgetter i vid udstrækning nu holdes, dels fordi der i
højere grad opkræves leje og gebyrer af brugerne, men
også fordi forvaltningen har lykkedes med at minimere
omkostningerne.
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Der er på brandvæsen også i 2015 brugt en del resurser
på opbygning og harmonisering af beredskabet i hele
kommunen. Generelt er brandmateriellet i hele
kommunen ved at være opslidt, selvom man hvert år
investerer i nye 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 gode stand, men rørsystemerne er ved mange af
udrykningskøretøjerne ved at blive tæret op, så der sker
hvert år en del udskiftning og vedligeholdelse af de
dele, der er blevet utætte.
Der er de sidste par år brugt en del 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 halter man en del
med den lovpligtige grunduddannelse af
beredskabspersonalet.
Der er ekstraordinære lejeindtægter på
Erhvervsejendomme hvilket primært skyldes, at det er
lykkes at indgå aftaler indgået med restanter i løbet af
2015. Årsresultatet er således næsten 800 tusinde kr.
højere end budgetteret.
Øvrige tekniske virksomheder fremstår med et
væsentligt underskud i forhold til budgettet efter
omplaceringer. Asfaltværket har givet et klart mindre
overskud end budgetteret som følge af mindre aktivitet.
De kommunale entreprenørforretninger i bygderne 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 enheder,
der er økonomisk selvkørende. Asfaltværket i Nuuk har
i lighed med tidligere, bidraget mærkbart til driften af
de kommunale entreprenørvirksomheder. 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.

DRIFTSOMRÅDE 3
– ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE
3 - ARBEJDSMARKEDS- OG
ERHVERVSOMRÅDET

R2013

R2014

B2015

AB2015

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

22.428

12.960

13.712

8.410

12.932

10.330

35 Revalidering

2.257

2.363

3.815

3.815

4.163

3.819

37 Kommunalt erhvervsengagement

13.661

13.741

12.758

12.858

11.873

13.063

38 Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser

22.311

22.013

19.937

30.735

21.189

28.059

Hovedtotal

60.657

51.077

50.222

55.818

50.157

55.271

R2013

R2014

3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet
01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger

35.462.779 29.139.557
779.443

06 - Vakantboliger
10 - Kontorholdsudgifter
11 - IT

662.637

B2015

AB2015

R2015

R2015

26.988.000

28.050.000 29.211.820

1.236.000

1.151.000

246.418

-

39.469

-

-

206.263

656.398

4.346.693

3.101.000

5.669.000

4.291.233

60.188

78.271

-

-

101.996

12 - Fremmede tjenesteydelser

5.976.238

2.094.964

1.209.000

1.718.000

2.361.836

15 - Varekøb

2.118.268

855.100

979.000

1.025.000

424.563

16 - Forplejningsudgifter

1.280.944

948.326

816.000

1.347.000

1.319.639

20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.

1.126.379

533.468

967.000

985.000

636.277

21 - Driftsmidler m.v.

2.205.622

1.880.078

1.880.000

1.887.000

1.990.940

22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

1.018.000

304.943

508.000

489.000

388.996

25 - Husleje m.v.

2.241.394

2.357.814

1.178.000

1.260.000

2.256.218

30 - Skattepligtige sociale ydelser

13.369.868 15.209.678

11.071.000

11.553.000 15.425.157

35 - Tilskud til foreninger og private
virksomheder
71
- Lejeindtægter

12.861.499 13.682.610

13.049.000

14.024.000 13.794.395

-651.007

-519.241

-284.000

-284.000

-646.761

79 - Øvrige indtægter

-1.080.370

-683.983

-1.501.000

-1.344.000

-430.100

82 - Betalinger fra Selvstyret og andre
kommuner
Hovedtotal

-16.769.018 -19.853.402 -10.975.000 -11.712.000 -21.421.623

60.656.625 51.076.981 50.222.00
0

Hovedområdet omfatter arbejdsmarkeds- og
erhvervsområdet, herunder råstofområdet,
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger,
revalidering, kommunalt erhvervsengagement
samt Piareersarfiit/Piorsaaviit samt
Arbejdsmarkedsydelser.
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B2016

(kr. 1.000) (kr. 1.000)

55.818.000 50.157.268

Beskæftigelsen i 2015 har været stigende, med en
særlig gunstig beskæftigelsessituation med store
byggerier i Hovedstaden og anlæg af Rubinmine,
hvilket har resulteret i en markant nedgang i
antallet af ledige i Nuuk. Her er

den gennemsnitlige ledighed faldet fra 7,3 % i
2014 til 5,6 % i 2015 og samtidig er arbejdsstyrken
i Nuuk steget fra 12.895 i dec. 2014 til 13.182 i
dec. 2015.
Hen over efteråret 2015 er der også sket en pæn
fremgang i beskæftigelsen i Paamiut, overvejende
grundet fiskeriet og dermed merbeskæftigelse på
Royal Greenland. I Tasiilaq er der fortsat
problemer med at knække ledighedskurven, en

situation der forstærkedes af en større
virksomhedskonkurs i byen i efteråret, samt den
løbende befolkningstilvækst i Tasiilaq.
Beskæftigelsesfremgangen kan ligeledes direkte
aflæses i et mindreforbrug på 1 mio. til
arbejdsmarkedsydelser i 2015 sammenlignet med
2014, samt væsentlige færre modtagere af offentlig
hjælp.

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 2015 har i alt 349 borgere/kursister
deltaget i efteruddannelsesforløb under
PKU/AMA

virksomhedsindsats, hvor man alene i Nuuk har
gennemført115 virksomhedsbesøg. I alt er 150
borgere begyndt i et revalideringsforløb i 2015.

Derudover er dialogen med erhvervslivet blevet
styrket, dels gennem revalideringsprojektet ”En
ekstra hånd” og dels ved en styrket
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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
Piareersarfik oprettet et
kompetenceudviklingsteam, der i tæt samarbejde
med Arbejdsmarkedskontoret varetager tilbud til
kompetenceudvikling for alle ledige.
Piorsaarvik har i 2015 fået tilført ekstra elevkvoter
via det særlige beskæftigelsesforløb til
værkstedsbaserede aktiviteter. Området har i 2015
fået tilført yderligere midler via den særlige
beskæftigelsesindsats.
Der er fra Kommunens side øget fokus på
anvendelse af lokal arbejdskraft frem for
udefrakommende 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
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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
personaleressourcer med henblik på udarbejdelse
af flere handlingsplaner og igangsættelse af flere
revalideringsforløb. Dertil er Tasiilaq tilført ekstra
midler fra Departementet til bl.a.
vejledningskurser og kurser for læse/stavesvage.
Som et nyt uddannelsestilbud i Tasiilaq blev der
fra sommeren 2015 oprettet FA klasse

DRIFTSOMRÅDE 4 – SOCIALOMRÅDET
4 - SOCIALOMRÅDET

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

B2016

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

40 Fripladser på daginstitutionsområdet

704

848

583

783

868

592

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

134.976

182.654

188.541

198.713

203.385

184.041

43 Førtidspension

34.801

34.656

35.463

36.663

32.643

33.146

44 Underholdsbidrag

4.235

10.205

6.598

6.598

9.255

6.703

45 Offentlig hjælp

69.822

75.325

68.225

58.225

53.984

59.151

46 Andre sociale ydelser

19.718

19.998

21.926

21.226

18.826

20.255

47 Ældreforsorg

96.438

94.118

98.927

106.572

104.579

109.197

48 Handicapområdet

122.020

143.736

144.565

145.734

141.164

144.160

49 Andre sociale udgifter

6.229

4.908

6.209

4.247

3.140

5.502

Hovedtotal

488.944

566.448

571.037

578.761

567.844

562.747

4 - Socialområdet

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger

128.293.924 130.184.936 134.890.000 141.2224.000 132.823.529
3.723.233

2.794.055

4.415.000

4.453.000

3.392.613

06 - Vakantboliger

12.059

-

15.000

15.000

-

10 - Kontorholdsudgifter

529.261

-163.417

671.000

621.000

562.722

7.621.150

7.375.223

7.119.000

7.592.000

6.124.921

12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb

4.086.666

3.054.052

3.070.000

3.221.000

3.234.826

16 - Forplejningsudgifter

11.407.640

10.748.900

11.043.000

11.855.000

11.263.669

20 - Anskaffelse af materiel og inventar
m.v.
21 - Driftsmidler m.v.

3.130.895

2.278.683

3.110.000

9.180.000

11.296.520

6.369.504

5.904.393

5.970.000

6.140.000

6.368.088

22 - Reparations- og
vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.

3.909.691

3.045.747

3.129.000

3.179..000

4.877.249

3.600.065

3.652.994

3.543.000

3.486.000

3.764.667

30 - Skattepligtige sociale ydelser

274.334.564 276.475.974 276.297.000 266.546.000 258.590.238

31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser

159.002.680 181.897.889 174.820.000 172.569.000 172.841.410

35 - Tilskud til foreninger og private
virksomheder
42 - Betalinger til Selvstyret og andre

103.750.028 149.442.729 140.395.000 158.395.000 154.962.023

2.749.914

kommuner
50 - Anlægsudgifter

604.737

1.560.807
423.728

2.296.000
12.906.000

1.896.000
341.000

1.725.633
505.720

70 - Takstbetaling

-23.690.775 -17.378.578 -14.522.000 -14.522.000

-18.582.607

71 - Lejeindtægter

-1.301.413

-1.442.788

-1.194.000

-1.194.000

-1.286.582

79 - Øvrige indtægter

-11.003.966

-9.326.349

-9.221.000

-9.221.000

-1.005.304

82 - Betalinger fra Selvstyret og andre
kommuner
90 - Finansforskydninger

-188.185.536 -184.082.297 -186.286.000 -186.286.000 -183.624.392

Hovedtotal

-729.000
-729.000
8.870
488.944.321 566.446.680 571.037.000 578.761.000 567.843.812
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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.

Førtidspension
Kommunen havde 832 borgere, der modtog
førtidspension i 2015. I 2014 var tallet 894.
Førtidspension er en lovpligtig ydelse.
Der har været fokus på arbejdsprøvning og
revalidering i Det tværfaglige Udvalg ved nye
ansøgninger om førtidspension.
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Offentlig hjælp
Kommunen havde 2.547 borgere, der modtog
offentlig hjælp. I 2014 var tallet 2.949.
Der har været en besparelse på offentlig hjælp på
22 mio. kr. ifht. 2014. Dette i kraft af en gunstig
beskæftigelses situation, hvor antallet af ledige er
faldet markant i Nuuk, en målrettet
arbejdsmarkedsindsats, nedsættelse af takster på
offentlig hjælp samt oprettelse af et centralt
ydelseskontor, der varetager forvaltningens
samlede sociale og arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser.
Handicapområdet
Kommunen havde 395 voksne borgere, der er
omfattet af Landstingsforordningen om hjælp til
personer med vidtgående handicap. I 2014 var
tallet 413.
Der arbejdes kontinuerligt på området med at
skabe et liv for borgere med handicap, så nær det
normale som muligt.
Der har været fokus på forbedring af
boligforholdene for målgruppen. Der er købt 20
boliger, som er indflytningsklare primo 2017, hvor
20 borgere skal flytte ud fra allerede eksisterende,
utidssvarende boenheder.
Derudover er der købt et hus med plads til 4
borgere af gangen som skal gennem et
rehabiliteringsforløb med behov for psykosocial
rehabilitering.

Kommunen har i høj grad haft fokus på
hjemtagelser af borgere fra Grønland og

Danmark. Der er hjemtaget 4 fra Grønland og 2
fra Danmark.

Der er oprettet en afdeling for yngre med
handicap 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 boenheder i Nuuk. Dette er sket i
samarbejde med borgerne, deres familier og
sundhedsvæsenet.
I 2015 er der en gang om måneden afholdt
pårørendeaftener for familier til borgere med et
handicap med henblik på erfaringsudveksling og
netværksdannelse.

hjælpemidler er, at borgere med
funktionsnedsættelser har mulighed for at leve et
så normalt liv som muligt, at øge kvaliteten og
trygheden for borgere, samt lette arbejdsbyrden
for personalet.
Kommunen arbejder med en strategi, der skal sikre
en øget tværfaglig indsats med rehabilitering f.eks.
til borgere, der udskrives fra sygehuse.
Der arbejdes fortløbende med at bedre forholdene
for borgere ramt af en demens sygdom. Her
arbejder kommunen med øget indsats på området
f.eks. etableringen af en demens café.
Kommunen har fortløbende fokus på
kompetenceudvikling på området.

Kommunen har fortløbende fokus på
kompetenceudvikling på området.
Der er fokus på tværfaglighed og
helhedsorienteret borgerforløb på området.
Ældreområdet
Kommunen havde 1.116 borgere, der modtog
alderspension i 2015. I 2014 var tallet 956.
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:
Udvidelse af hjemmehjælpens åbningstider i
Nuuk, så der fra 1.8. 2015 kan visiteres hjælp
mellem kl. 7.30 til 23.00.
Udvidelse af antal plejeboliger på Ippiarsuk fra 24
til 32 beboere.
Nyt plejehjem i Paamiut er påbegyndt.
Udvidelse af skærmet demensenhed fra 6 til 10
beboere.
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.
Med målet ”længst muligt i eget hjem” for øje, er
der i slutningen af 2015 bevilget indkøb af
velfærdsteknologi rettet mod social- og
sundhedsområdet. Formål med de indkøbte
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DRIFTSOMRÅDE 5 – UNDERVISNING OG KULTUR
5 - UNDERVISNING OG KULTUR

R2013

R2014

B2015

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

50 Daginstitutionsområdet for børn og unge

143.297

135.069

133.250

130.194

131.062

140.339

51 Skolevæsenet

298.506

282.507

274.454

267.086

271.315

275.502

53 Fritidsvirksomhed

59.017

58.432

56.326

58.626

59.347

60.061

55 Biblioteksvæsen
56 Museer

AB2015

R2015

B2016

(kr. 1.000) (kr. 1.000) (kr. 1.000)

379

359

387

507

420

383

2.359

2.519

2.816

2.816

2.689

3.290

59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle
formål
Hovedtotal

22.103

30.164

28.967

28.591

26.947

30.810

525.662

509.050

496.200

487.820

491.780

510.385

5 - Undervisningsområdet

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger

392.862.463 381.380.074 364.380.074 362.332.000366.190.768
17.849.324 12.129.228 15.000.000 12.861.000 10.841.548
-

-

-

10 - Kontorholdsudgifter

4.327.594

3.545.837

6.280.000

6.093.000

3.238.666

11 - EDB

6.646.914

4.641.413

4.141.000

1.230.000

1.132.660

12 - Fremmede tjenesteydelser

9.932.723

8.934.180

8.280.000

7.964.000

7.548.109

15 - Varekøb

9.952.954

8.937.979

16 - Forplejningsudgifter

27.591.711

29.001.031

20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.

8.000.878

5.031.511

9.965.000 11.945.202
28.296.000 27.384.000 25.140.955
6.635.000 6.830.000 5.179.448

21 - Driftsmidler m.v.

24.335.972

24.910.022

22 - Reparations- og
vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.

16.953.409

16.291.069

25.549.000 25.691.000 23.667.962
14.679.000 14.987.000 21.263.524

6.234.268

4.393.425

4.755.000

4.755.000

4.020.289

86.159

68.850

-

-

525

06 - Vacantboliger

31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
35 - Tilskud til foreninger og private
virksomheder
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre
kommuner
Hovedtotal

285.717

43.717.000 42.311.000 42.171.420
-17.800.564 -17.981.797 -21.577.000 -20.213.000 -19.228.448
-8.036.575 -6.669.513 -6.890.000 -6.993.000 -5.738.790
-5.393.837 -5.620.385 -4.582.000 -4.757.000 -4.126.861
35.292.619

43.343.665

-2.620.000 -1.466.664
525.661.990 509.050.425 496.199.000 487.820.000 491.780.31
3
-3.459.739

Udgifterne til undervisning og kultur omfatter
kommunens udgifter til før-skoletilbud,
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9.601.000

-3.286.161

-2.620.000

folkeskole, pædagogisk/psykologisk rådgivning
samt fritidstilbud og kulturelle tilbud.

Kommunen har ca. 2.222 pladser på
dagtilbudsområdet, tallene inkluderer SPO og
Fritidshjem. På daginstitutionsområdet har der
været et merforbrug på 800.000 kr. som primært
omplaceringer til konto 41 og dobbelt
administrering af bevillinger til adhoc opgaver på
grund af manglende kommunikation omkring
Iserit aftalen.
Cost benefits analysen har givet en pote, som
gjorde at forvaltningen har fået et overblik over
aktiviteter og forbrug for hele området.
Alt i alt har 2015 været et år hvor der er skabt en
begyndende sammenhæng mellem aktivitet og
forbrug.
Kommunen har i alt ca. 3.000 børn i folkeskolen –
herunder ca. 200 med behov for særlige
undervisningstilbud. Skoleområdet har et
merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. som skyldes
omplaceringer til konto 41 samt dobbelt
administrering af bevillinger til ad hoc opgaver på
grund af manglende kommunikation omkring
Iserit aftalen.
Udarbejdelsen af sektorplanen blev færdiggjort i
2015 og denne bruges til at lave handleplaner for
renoveringer af skoler. For 2016 er der afsat
bevillinger til projektering af en ny skole ved
ASK.
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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
kvalitetsrapport, der nærmere beskriver indsats og
resultater på området. 2016 bruges blandt andet til
at udarbejde en skolepolitik og den forventes at
blive forelagt til politisk godkendelse i oktober
2016.
Elevhjemmene ´s budgetforudsætninger er fortsat
under afdækning. 10. klasses elever fra Arsuk og
Ittoqqortoormiit placeres i Tasiilaq og Nuuk.
Forvaltningen arbejder fortsat med at styrke
brobygningen mellem bygdeskole og byskoler,
samt styrke forældrekontakten ved at tage på
besøg i bygderne. Indsatserne med at have
elevhjemmene døgnbemandet og lade eleverne få
trygge rammer ved at indføre hjemlige fysiske
rammer har gjort at bevillingerne bliver
overskredet.
Børneantal i Skolepasninger indgår i de samlede
antal på 2.222. Merforbruget på fritidsområdet
skyldes blandt andet oprettelse af ekstra 1. klasse
ved Skolen Atuarfik Hans Lynge. I den
forbindelse var der afledte drift, som gjorde
forbruget blev større.

DRIFTSOMRÅDE 6 – FORSYNINGSVIRKSOMHED
6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

R2013

R2014

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

B2015

AB2015

R2015

66 Renovation m.v.

7.294

3.911

4.783

-2.608

-557

68 Øvrige forsyningsvirksomheder

10.152

9.635

6.825

7.609

7.528

6.575

Hovedtotal

17.445

13.546

11.608

5.001

6.971

10.838

6 - Forsyningsvirksomheder

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

01 - Lønninger m.v.

7.448.705

7.736.103

7.224.000

7.224.000

8.059.475

102.809

61.185

60..000

60.000

87.549

-

7.087

-

-

4.637

05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter

4.263

23.061.738 19.114.236 23.586.000 17.179.000 13.468.548

12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb

399.536

242.190

701.000

701.000

427.266

20 - Anskaffelse af materiel og inventar
m.v.
21 - Driftsmidler m.v.

571.898

344.363

606.000

606.000

713.482

3.653.643

4.153.979

3.211.000

3.211.000

3.014.895

4.548.635

3.739.889

2.801.000

2.801.000

4.660.465

22 - Reparations- og
vedligeholdelsesarbejder
70 - Takstbetaling

-18.554.795 -20.480.384 -25.841.000 -26.041.000 -22.008.922

79 - Øvrige indtægter

-3.786.737

-1.349.388

-740.000

-740.000

-1.456.805

-

-23.200

-

-

-

82 - Betalinger fra Selvstyret og andre
kommuner
Hovedtotal

B2016

(kr. 1.000) (kr. 1.000) (kr. 1.000) (kr. 1.000)

17.445.43
2

13.546.06
1

På forsyningsvirksomheder er der et samlet merforbrug
på ca. 1,9 mio.kr i forhold til budget efter
omplaceringer. I budgettet er der indregnet en indtægt
på 3,0 mio.kr på betaling af overskudsvarme fra
forbrændingsanlægget. Trods indikationer om en snarlig
løsning af denne problematik har det ikke været muligt
at lande en aftale med Nukissiorfiit/Selvstyret i 2015.
Det reelle driftsresultat må dog betragtes som
tilfredsstillende idet det udviser et samlet mindre
forbrug på kr. 1,1 mio.kr.
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11.608.000. 5.001.000 6.970.591
224

Manglende overførsler/arbejdsbetalinger på
renovationsområdet til de kommunale
entreprenørforretninger, er medvirkende til det gode
resultat.
På øvrige forsyningsvirksomheder er der et mindre
merforbrug – området er lovbundet og de kommunale
handlemuligheder derfor relative begrænsede.
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DRIFTSOMRÅDE 7 - ANLÆGSUDGIFTER
7 - ANLÆGSUDGIFTER

R2013

R2014

B2015

AB2015

R2015

B2016

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

(kr. 1.000)

70 Anlægsudgifter vedrørende
boligområdet
71 Anlægsudgifter vedrørende

30.221

35.519

16.504

39.615

65.331

85.671

5.532

11.432

11.256

11.330

13.471

2.000

administrationen
72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske
område
73 Anlægsudgifter vedrørende

15.464

26.020

20.462

43.982

42.020

46.600

0

0

250

4.900

5.538

1.500

Arbejdsmarkeds74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale
område
75 Anlægsudgifter vedrørende undervisning og

12.903

27.975

5.481

28.143

27.576

20.000

21.908

24.113

55.194

40.568

30.162

55.715

kultur
76 Anlægsudgifter vedrørende
forsyningsvirksomhed
77 Anlægsudgifter vedrørende

23.048

12.594

15.528

13.275

9.098

4.774

22.410

31.808

45.885

40.677

30.467

16.300

byggemodning
78 Materiel
Hovedtotal
7 - Anlægsudgifter

2.235
131.488

169.461

170.560

222.490

R2013

R2014

225.898

B2015

AB2015

R2015

20 - Anskaffelse af materiel og inventar
m.v.
21 - Driftsmidler m.v.

-

-

2.234.545

-

-

7.169

22 - Reparations- og
vedligeholdelsesarbejder
50 - Anlægsudgifter

-

-

2.256

24.225

181.436.580 236.801.000 256.731.000 270.293.840

57 79 - Øvrige indtægter

132.726.537

82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre
kommuner
Hovedtotal

131.487.523

-1.263.239

232.560

-

-

-

-7.743.221

-2.000.000

-

-17.726.761

-4.231.487

-64.241.000 -34.241.000

-28.912.645

169.461.872 170.560.000 222.490.000 225.898.404

2015 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 af byens eneste store entreprenør,
medført høj aktivitet i anlægsafdelingen. Påvirkede projekter er:
• Opførsel af boligprojektet, der giver 10 ny boliger
• Ny daginstitution
• Eksisterende kloaknet er renoveret og til en vis grad opgraderet
• Nyt kloaknet i by del hvor der før var natrenovation
Der har været foretaget en opgradering 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 2015 videreført, fuldført eller op startet følgende projekter:
• Igangsætning af boligbyggeri af 126 boliger i Nuuk i Tuujuk
• Større renovering af Rådhuset
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•
•
•
•
•
•
•

Større tilpasninger af lejemål i forbindelse med
om rokkeringer
Udvidelsen af alderdomshjemmet Ippiarsuk
Fremtidssikring af forbrændingsanlægget
Eksisterende kloaknet er renoveret og til en vis
grad opgraderet
Omlægning af forsyningsnet i Tuujuk er startet
Første etape af infrastrukturanlæg til Sikuki
Nuuk Harbour er startet
Byggemodning af nyt erhvervsområde er startet

Uden for Nuuk kan der fremhæves følgende projekter for
2015:
• Udbedring af afvanding og veje i Kulusuk
• Oprydning af dump i Tasiilaq
Indenfor Arctic Winter Games har 2015 været brugt til
færdigprojektering og igangsætning af de store
anlægsprojekter, som skulle udføres i 2015.
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AFSKRIVNINGER
Der er i 2015 blevet afsat ekstra penge til at foretage afskrivninger inden for hjælp modtilbagebetaling. Dette
arbejde er desværre ikke udført i 2015, hvilket bevirker at ekstra bevillingen ej heller er brugt. Det må forventes
at arbejdet bliver udført i 2016, og der igen søges en tillægsbevilling.
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.
De samlede afskriver løber alt i alt op i 5,7 mio. kr.
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TVÆRGÅENDE OMRÅDER – MEDARBEJDERE
Der har i regnskabsåret 2015 været 4.494 personer
ansat i Kommuneqarfik Sermersooq – omregnet til
årsværk har kommunen haft 2.883 ansatte i 2015.

Opgørelsen viste, at i alt 95 % af kommunens
medarbejdere er hjemmehørende, og at kun 4% af
medarbejderne er tilkaldt.

Kommuneqarfik Sermersooq igen fået opgjort, hvor
mange af kommunens medarbejdere der er
hjemmehørende, og hvor mange der er tilkaldt.

Talmaterialet er for 2014, tallene for 2015 er pt. endnu
ikke modtaget.

Ledelsesarbejde

Født i
Grønland
32

Hjemhørende

Tilkaldt

Ikke oplyst

I alt

6

6

1

45

34

Meget videns tungt arbejde

446

59

17

556

Videns tungt arbejde

483

38

21

Kontorarbejde

118

2

0

2
0

544
120

Servicearbejde

733

14

4

2

753

3

1

0

0

4

Montagearbejde

6

0

0

0

6

Manuelt arbejde

198

8

3

0

209

Håndværk

I alt
I procent

2.019

103

93

22

2.237

90,2 %

4,6 %

4,2 %

1,0 %

100 %

Der udarbejdes ikke systematisk sygefraværsstatistikker. Formodningen er dog, at sygefraværet generelt er
højere i Kommuneqarfik Sermersooq end i det
omgivende samfund. Denne problemstilling har
kommunen
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dog fokus på – og der vil blive gjort tiltag til at få opgjort
en reel sygefraværsstatistik, som kommunen
efterfølgende målrettet kan handle på.

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 slutningen af
2015 fået en Livestream op at stå i samarbejde med
KNR, der sender Kommunens Kommunalbestyrelses
møder live på KNR2. Denne Livestream har et
borgernært sigte, samt et sigte om at gøre de
politiske processer og beslutninger mere tilgængeligt
for kommunens borgere.
Kommunen indgår derfor i samarbejde med både
Sullissivik og Digitaliseringsstyrelsen omkring
tiltag, der kan digitalisere en række af kommunens
borger-serviceaktiviteter.
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Her har vi i 2015 haft fokus på den grundlæggende
infrastruktur, og implementeret de certifikater og
sikre kommunikationsveje, der skal på plads.

TVÆRGÅENDE OMRÅDER – BYGNINGER
Bygningsmasse til rådighed: 137.150 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)
Nuuk

Paamiut

Tasiilaq

Ittoqq.

I alt

Bygningstype
Antal

Areal

Antal

Areal

Antal

Areal

Antal

Areal

Antal

Areal

10

8.281

4

1.591

7

1.686

0

0

21

11.558

5

733

2

769

3

310

1

75

11

1.887

36

14.575

4

2.443

10

1.755

3

407

53

19.180

2

43

0

0

0

0

1

130

3

173

10

7.586

3

1.119

1

870

1

332

15

9.907

6 - Elevhjem

2

732

0

0

0

0

0

0

2

732

7 - Entreprenør

0

0

0

0

0

0

1

104

1

104

33

3.750

23

1.729

20

1.088

2

280

78

6.847

9 - Fritidsklub

1

585

0

0

1

175

0

0

2

760

10 - idrætshal

3

9.250

1

1.600

1

1.600

1

905

6

13.355

11 - Indkvartering

2

454

1

0

3

674

0

0

6

1.128

12 - Kommunekontor

0

0

0

0

0

0

1

298

1

298

13 - Kultur

5

1.815

8

904

4

1.225

1

60

18

4.004

14 - Kvindehus

0

0

0

0

0

0

1

104

1

104

15 - Servicehus

3

439

1

103

6

1.055

2

201

12

1.798

16 - Skole

36

34.825

8

9.729

9

6.645

3

1.950

56

53.149

17 - Skur

0

0

0

0

1

10

0

0

1

10

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

3.848

5

694

11

2.494

2

78

38

7.114

9

2.915

4

1.463

5

420

2

212

20

5.010

177

89.831

64

22.144

83

20.039

22

5.136

346

137.150

1 - Administration
2 - Brandstation
3 - Daginstitutioner
4 - Diverse
5 - Døgninstitutioner

8 - Erhverv

20 - Virksomhed
21 - Værested
I alt
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Kommunens bygningsmasse kan generelt opdeles i boliger og driftsbygninger.
Kommunen boligmasse drives og administreres af kommunens boligselskab Iserit A/S. Boligmassen omfattede
1.848 boliger ultimo 2015.
Kommunens driftsbygninger – både administrationsbygninger, skoler, institutioner, sportsfaciliteter m.v. – 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 kommunens bygningsmasse udnyttes godt nok, og om de er energieffektive. Kommunen lejer i dag flere administrationsbygninger, og det undersøges løbende, hvorvidt dette er den
mest omkostningseffektive 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 2015. Dette arbejde
fortsættes og intensiveres yderligere i 2016.
Den Centrale Indkøbsfunktion blev etableret 1. juni 2015 ved ansættelse af en Strategisk Indkøber. Herefter blev der
foretaget justeringer af Indkøbspolitikken, og på baggrund af heraf, blev der udfærdiget en Indkøbsstrategi samt
Retningslinjer for Indkøb ved Kommuneqarfik Sermersooq. Indkøbspolitikken er herefter søgt implementeret i
forvaltningerne.
Strategisk Indkøb har i løbet af sommeren og efteråret 2015 herudover forsøgt at danne sig et overblik over de
samhandelsaftaler der måtte være gældende for Kommuneqarfik Sermersooq – det være sig indkøbsaftaler og
kontrakter vedrørende køb af serviceydelser som eksempelvis rengøring, forsikringer, telefoni, printer/kopimaskiner,
snerydning ved forvaltningerne, vagtservice, PPV, kantinedrift osv.
Med det økonomisystem som Kommuneqarfik Sermersooq anvender (Winformatik), er det desværre ikke muligt at
udtrække detaljerede data, der kan lægges til grund for analyser af indkøbsområder. Overordnet set kan man med det
eksisterende system se hvor mange midler der anvendes på et område – man kan se hvor meget man samlet indkøber
for – men man kan ikke se hvad man køber. Analyser skal således foretages manuelt ved gennemgang af ringbind
med enkelte bilag. Dette besværliggør selvsagt gennemførelse af analyser og bevirker, at det tager lang tid og kræver
således store ressourcer.
Der forefindes ingen regler for udbud af indkøb af varer eller serviceydelser gældende for kommunerne i Grønland.
Dog gælder Tilbudsloven for området Anlæg og Miljø og Grønlands Selvstyre har et Indkøbscirkulære gældende for
Selvstyrets enheder.
Ved Kommuneqarfik Sermersooq bruges Indkøbspolitikken til at regulere Indkøbs- og udbudsområdet. Med fokus
på behovet i kommunen, kommunikation og dialog samt et fortsat sigte på forbedring af indkøbsaftalernes
brugervenlighed ønskes det at sikre, at kommunens institutioner og afdelinger køber ind i overensstemmelse med
indkøbspolitikken. Hensigten er, at det skal munde ud i en højere grad af aftaleoverholdelse i kommunen. Udbud
skal således gennemføres med basis i fuld gennemsigtighed, konkurrencekraft og klar tildeling ud fra kriterierne
”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige”. Derved sikres, at alle udbud gennemføres på en ensartet og
systematiske måde til glæde for både udbyder og tilbudsgiver. Med indkøbspolitikken ønsker vi desuden at indgå i et
tæt og forpligtende samarbejde med kommunens samhandelspartnere, der er attraktivt for begge parter. Grundlaget
for samarbejdet er effektivisering, videndeling og nytænkning, hvor udfordringer løses i fællesskab. Med
professionalisme for øje vil Strategisk Indkøb med indkøb på tværs af kommunen, skabe gevinst og effektivisering
for kommunen som helhed. Samtidig foretages indkøb med en prioritering af såvel økonomiske betragtninger som
bæredygtige hensyn eksempelvis i forhold til miljø, arbejdsmiljø samt sociale og etiske normer.
I 2015 indgik Kommuneqarfik Sermersooq i et pilotprojekt, en indkøbsaftale med Arctic Import på området
vedrørende Børnehaver, Vuggestuer og Fritidshjem. Aftalen trådte i kraft 1. november 2015. Pilotprojektet har til
formål, at få en detaljeret klarhed over indkøb på området for ved aftalens udløb direkte at kunne udbyde indkøbet på
dette område.
Aftalen er blevet til på baggrund af økonomiske beregninger, ved en detaljeret gennemgang af bilag vedrørende
indkøb for 10 institutioner der varierer i størrelse. Det er således vort indtryk, at beregningerne er repræsentative for
alle institutioner omfattet af aftalen.
Med henblik på at få indblik i alle facetter af indkøbsmønstrene ved de institutioner der er omfattet af aftalen, er
aftalen opbygget efter en Kost + model, hvor alle udgifter relateret til indkøbene er kendte – eksempelvis
indkøbspris, transportomkostninger, lagerbinding, administrationsomkostninger osv. Der er således ikke tale om en
”rabataftale” hvor der gives procentvis rabat af en given nettopris, men en aftale hvor vi kender bruttoprisen og har
aftalt en maximal tilladt omkostningsgrad. Aftalen indeholder ud over det rene indkøb også aftale om lagerbinding,
servicering, fragtoptimering og minimering af administrative arbejdsgange.
Aftalen er opbygget med fundament i tillid og kontrol. Den Centrale Indkøbsfunktion udarbejder nu kontrolrutiner
og kontrol af aftalens overholdelse, af begge parter, foretages hyppigt.
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Fra september 2015 og året ud blev brugt på at analysere hvilke områder der kan undergå udbud. Følgende udbud
forventes gennemført i første halvår 2016:
•
Rengøring (forventet kontraktsum kr. 5 millioner)
•
Levering af rengøringsartikler og –midler (forventet kontraktsum kr. 7 millioner)
•
Levering af kontorartikler (Forventet kontraktsum kr. 9 millioner)
•
Handicapkørsel (småbusdrift) (Forventet kontraktsum kr. 7 millioner)
•
Al indkøb på skoleområdet (Forventet kontraktsum kr. 9 millioner)
•
Al indkøb ældreområdet (Forventet kontraktsum kr. 9 millioner)
•
Kantinedrift ved kollegiekantinen i Tasiilaq (Forventet kontraktsum kr. 5 millioner)
Det forventede besparelsespotentiale ved udbud af de enkelte områder, ligger på 15 – 20 % for hvert område. Der er
således en indikation på et besparelsespotentiale på kr. 7-9 millioner.
Herudover vil følgende områder blive analyseret nærmere med henblik på en konkret vurdering om udbud:
•
Levering af blomster til Rådhuset, Nuuk
•
Rejsebureauydelser
•
Hotelaftalen
•
Vagt og sikringsområdet
•
Kursusaftaler
•
Indkøb af møbler og inventar
•
Indkøb af trælast/byggematerialer/sikkerhedsudstyr m.v.
•
Brændstofkørsel
For at styrke strategisk Indkøb blev der endvidere oprettet en ny stilling som Indkøbs- og udbudskonsulent, og
såfremt rette ansøger findes, med ansættelse 1. februar 2016. Den i stillingsopslaget anførte profil er med særligt
fokus på kompetencer og erfaring inden for udbud.
På de områder, hvor der ikke vil blive foretaget udbud, vil der blive lavet samhandelsaftaler med henblik på at opnå
rabatter og bedre betalingsbetingelser.
I 2016 vil Strategisk Indkøb endvidere fortsætte arbejdet med at implementere Indkøbspolitikken med underliggende
strategi og retningslinjer i resten af organisationen, og herunder i henholdsvis Tasiilaq, Paamiut og Illoqqortoormiut
og bygder. Der er på nuværende tidspunkt planlagt et besøg i Tasiilaq i marts 2016.
Startende fra april 2016 indføres endvidere et årligt møde med det lokale erhvervsliv i Nuuk, hvor
Handelsstandsforeningen og GE’s lokalafdeling inviteres til et dialog- og informationsmøde om kurs og retning for
indkøb og udbud ved Kommuneqarfik Sermersooq.
Endeligt arbejder Strategisk Indkøb på at indføre en ”Årsrapport for Indkøbs- og Udbudsområdet ved
Kommuneqarfik Sermersooq”. Denne
påtænkes udgivet første gang i løbet af 1. kvartal 2017.
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.
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REGNSKABSBERETNING

1. Årsrapporten
Vi har afsluttet revisionen af det af Økonomiudvalget aflagte årsrapport for 2015 for Kommuneqarfik
Sermersooq, som Kommunalbestyrelsen den 19. april 2016 har oversendt til revision.
Det af os reviderede årsrapport omfatter siderne 1 til 58 med efterfølgende bilag 1-2 og udviser følgende hovedtal:
2015
t.kr.

2014
t.kr.

Resultat

-23.226

-28.706

Aktiver

869.155

836.599

Egenkapital

754.609

723.648

(- = overskud)

2. Konklusion på den udførte revision
Da revisionsbemærkningerne hverken hver for sig eller samlet set giver anledning til at modificere vores
påtegning på kommunens årsregnskab, har vi forsynet kommunens regnskab for 2015 med følgende
revisionspåtegning:

” Den uafhængige revisors påtegning
Til Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq
Vi har revideret årsrapporten for Kommuneqarfik Sermersooq for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsrapporten omfatter bl.a. forord, ledelsesberetning, regnskabsberetning og bilag.
Årsrapporten er udarbejdet efter kravene i Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning,
likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der er retvisende, dvs. uden væsentlige fejl og
mangler, i overensstemmelse med kravene i Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning,
likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter
omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
grønlandsk revisorlovgivning og god revisionsskik, jf. lov om den kommunale styrelse. Dette kræver, at
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikker-hedfor,
om årsrapporten er uden væsentligfejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af en
årsrapport. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlagfor vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i Selvstyrets bekendtgørelse om kommuners
budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Det er ligeledes vores
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i Selvstyrets bekendtgørelse om
kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2014 som sammenligningstal i
regnskabsopgørelsen m.v. for regnskabsåret 2014. Disse sammenligningstal har ikke været
underlagt revision.
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BEVILLINGSAFREGNING
Kommunen havde i 2015 158 forskelige bevillingsområder. Områderne fordelte sig som nedenstående:
•
•
•
•
•
•

82 havde et mindreforbrug af større eller mindre grad
6 havde en merindtægt i forhold til budget
8 havde et forbrug uden et budget
51 havde et merforbrug af større eller mindre grad
9 havde en mindre indtægt af større eller mindre grad
2 havde nået budgettet

Kommunen havde 115 anlægsprojekter i 2015.
•
•
•
•
•
•

43 havde et mindreforbrug af større eller mindre grad
19 havde et merforbrug af større eller mindre grad
4 havde en merindtægt i forhold til budget
15 havde et forbrug uden et budget
1 havde et budget, men der har ikke været et forbrug i løbet af året
33 havde oprindeligt et budget, men ajourført budget er nul og har ikke noget forbrug

Afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. til godkendelse af kommunalbestyrelsen
• 72-03-23: Plads vej grøft ved skole i Kulusuk
• 72-10-50: Sanering af B-30 og B-61 Paamiut
• 75-20-60: Renovering af ASK (Skolesektorplan)
Konto

Kontonavn

Total forbrug

Total bevilling

Resultat

72-03-23

Plads vej grøft ved skole i Kulusuk

1.931.205

1.696.205

-235.000

72-10-50

Sanering af B-30 og B-61 Paamiut

182.090

350.000

167.910

75-20-60

Renovering af ASK (Skolesektorplan)

756.386

500.000

-256.386

Forklaring på ovenstående to merforbrug:
På grund af den konkurrencemæssige situation på udbudstidspunktet for anlægsopgaverne, afledt af den
generelle overophedning indenfor byggeriet, er der ved flere licitationerne indkommet højere priser end
forventet. Det har medført aflysninger af licitationer samt et samlet merforbrug på opgaverne. Denne
overophedning kan forventes at forsætte på grund af igangværende store byggerier herunder SIKUKI Harbour,
Anstalten i Nuuk og det igangværende boligbyggeri på Tuujuk.
Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. som skal til godkendelse hos revisoren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70-00-69: 24 boliger (Brøndum hus)
72-10-68: Byforbedring Nuuk 1. etape
72-23-12: Køb af konkursbo Viking Greenland
72-30-60: Affaldscenter – fremtidssikring af forbrændingsanlæg
72-30-61: Affaldscenter – personalefaciliteter Nuuk
73-20-61: Køb af lagerbygninger
74-10-60: Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk
74-20-62: Beboelsesenhed for Psysisk syge mv. afdækning af behov
74-20-65: Ejendom til boenhed Junges Hus
74-20-66: Børnehjem i Nuuk
76-00-04Kloakrenovering, Sinarsua til Sallianarnaq
76-00-04Kloakrenovering, tasiilaq Mikip Aqqulaa
76-00-04Kloakrenovering Nuuk, Tuapannguit
76-00-05Niels Hammekenip Aaq. – sanmut Aqqut.
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Der er desværre konstateret et efterslæb på at få udarbejdet anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Der er i 2014
igangsat et oprydningsarbejde, der er forsat i 2015 og forventes afsluttet i 2016.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÅRSRAPPORT 2015

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÅRSRAPPORT 2015

LIKVIDITETSOVERSIGT

Kommunens likviditet primo 2015 udgjorde 44,2 mio. kr. og ultimo året 114,4 mio. kr..
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RESULTATOPGØRELSE
Noter
1 Skatter

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Budget 2015

Regnskab 2015

-1.068.639.088

-1.146.664.731

-1.156.327.000

-1.153.289.195

2 Tilskud og udligning

-404.354.000

-453.194.000

-434.634.000

-434.634.000

3 Brugerbetaling og andre indtægter

-150.238.592

-155.929.565

-192.889.000

-195.295.679

-1.623.231.680

-1.755.788.296

-1.783.850.000

-1.783.218.874

752.356.901

727.270.501

701.234.000

709.969.303

Køb af vare og tjenesteydelser

635.724.163

695.466.568

827.126.000

805.810.752

Overførsel til personer

446.793.271

473.652.391

450.668.000

446.857.330

Tilskud til virksomheder og foreninger

60.407.372

67.940.180

69.910.000

64.886.362

Afskrivninger

13.800.848

8.071.885

14.904.000

5.701.681

Udgifter før refusioner

285.850.876

216.613.229

279.992.000

250.006.555

Refusioner

-200.240.528

-208.017.848

-263.007.000

-236.849.953

Udgifter efter refusioner

85.610.348

8.595.382

16.985.000

13.156.601

Resultat før finansielle poster

85.610.348

8.595.382

16.985.000

13.156.601

Finansielle indtægter

-38.484.832

-38.287.494

-39.400.000

-37.549.682

912.643

985.873

910.000

1.166.791

48.038.159

-28.706.240

-21.505.000

-23.226.290

Indtægter i alt
4 Lønninger

Finansielle udgifter
Årets resultat

Minus = indtægter/Plus = udgifter
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BALANCE
Balance

R01.01.2015

Kontanter

R01.01-31.12

27.097

3.326

Indestående i pengeinstitutter

40.328.075

101.062.156

LIKVIDER

40.355.172

101.065.482

Forskudskonti
Regningstilgodehavender
Mellemregningskonti
Mellemregningskonto/interimskonto

1.855.381

1.670.413

86.131.677

136.034.565

5.223.666

2.836.632

-436.882

-436.882

Andre kortfristede tilgodehavender

147.275.544

156.580.046

Kortfristede tilgodehavender

240.049.387

296.684.775

40.000.691

40.057.589

Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg
Bundne midler
Kommunale udlån
Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede
Langfristede tilgodehavender

40.000.691

40.057.589

277.546.078

287.830.383

32.962.210

32.962.210

310.508.289

320.792.594

Deposita

699.275

713.580

Aktiver tilhørende fonde og legater

478.232

479.697

204.363.387

109.523.871

-19.146

-7.873

Årsafslutningskonto
Lønafregnings- og lønfordelingskonto
Interimskonti

163.839

-154.263

Uomsættelige aktiver

205.685.587

110.555.012

AKTIVER

836.599.125

869.155.451

Teknisk mellemregning med Selvstyret

-3.393.595

18.418.816

Anden kortfristet gæld

-58.744.779

-119.794.309

MR-løn til afregning

-24.135.770

-642.580

-8.473.294

3.858.337

Kortfristet gæld

-94.747.438

-98.159.736

Realkreditlån

-16.933.042

-15.570.982

Langfristet gæld

-16.933.042

-15.570.982

Deponenter

-777.451

-321.529

Passiver tilhørende fonde og legater

-493.232

-494.697

0

0

Mellemregning boliger & eksterne regnskaber

Årsafslutningskonto
Regulerende passiver
Egenkapital

-1.270.683

-816.226

-723.647.962

-731.382.218

Perioden resultat

-23.226.290

Kapitalkonto

-723.647.962

-754.608.507

PASSIVER

-836.599.125

-869.155.451
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelse

R01.01-31.12

Periodens resultat (- lig underskud)

23.226.290

Ændring kortfristede tilgodehavender

-56.635.387

Ændring bundne midler

-56.898

Ændring langfristede tilgodehavender

-10.284.305

Ændring uomsættelige aktiver

95.130.575

Ændring kortfristet gæld

3.412.297

Ændring langfristet gæld

-1.362.060

Ændring regulerende passiver
Posteringer direkte på balancekonto

Periodens likviditetsvirkning
Likvide midler primo

Likvide midler ultimo
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-454.456
7.734.255

60.710.310
40.355.172

101.065.482

NOTER
1. SKATTER
Skatter 2015
Personskat

-1.016.165.054

Udbytteskat

-65.761.944

Dobbeltbeskatningsaftale

-343.139

Fælles kom. Afgift

-1.336.867

Selskabsskat

-69.691.061

Skatter i alt

-1.153.298.065

2. TILSKUD OG UDLIGNING
Generelle tilskud og udligning

2015

Skatteudligning/omfordeling

27.127.000

Bloktilskud

-461.761.000

I alt

-434.634.000

3. ANDRE INDTÆGTER
Brugerbetaling og andre indtægter
70 - Takstbetaling

-124.462.214

71 - Lejeindtægter

-10.017.468

79 - Øvrige indtægter

-60.815.977

I alt

-195.295.679

4. LØNNINGER
Total lønsum i t. kr.

Årsværk

Månedslønninger

459.571

1.442

Overarbejde månedslønninger

11.904

Timelønninger

194.121

Overarbejde timelønninger

6.524

Vikarlønninger

4.744

Vederlag

6.296

Pensionsbidrag

27.167

Andre lønposter

-358

I alt

709.969
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EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
Der er opgjort følgende forpligtigelser ultimo 2015
Lejeaftale
Adresse

Lejemålets

B 274;
Tasiilaq

Bruges af:
Skolen i Tasiilaq

Forvaltning

Lejeudgift

Opsigelsesvarsel

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

kr. 3.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned

Forpligtels

Periode

Beløb

9.000

3

3.000

12.000

2

6.000

6.400

1

6.400

15.987

3

5.329

5.544

3

1.848

170.484

6

28.414

Uopsigeligt i 5 år
fra 01.08.2010.
Derefter 6
måneders varsel til

570.378

6

95.063

Lejekontrakt ?

129.780

3

43.260

112.248

3

37.416

24.757.772

132

187.559

387.450

6

64.575

69.588

3

23.196

Sermiligaaq

Forsamlingshus

Legestue-ordning
for 3-6 årige

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

kr. 6.000 pr.
md.

Ophævelse af aftalen
skal ske med 2
måneders varsel fra
begge parter.

B 713, Tiniteqilaaq

Forsamlingshus

Legestue-ordning
for 3-6 årige

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

kr. 6.400 pr.
md.

B 1479, Blok 6
003, Nuuk

61,2

Kontor for
Foreninger og
mødelokaler

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

Foreløbig gælder
aftalen fra 1.
december 2010 til og
med ultimo
november 2011.
3 måneders varsel til
fraflytning den 1. i
en måned

B 1544, Blok 10
lejl. 10, Nuuk

61,2

Handicapforenin
g

1. sal. - 220 m2

Rejsende
behandlerteam og
Familieudvikling

B 3872,
Nuukullak, Nuuk

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

Forvaltningen
B 3872,
Stueetagen - 682,5 Erhvervsudviklingsfor Velfærd,
afdeling
/
Nuukullak, Nuuk
m2
Arbejdsmarked
Iværksætterhus
og Erhverv
B 1592, Nuuk

?

Fritidscenter og
medborgerhus

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv

B 1596, Nuuk

809,0 m2

Fritidscenter og
medborgerhus

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

B 2289, Imaneq
34, Nuuk Kontrakt
og B 2289, Imaneq
34, Nuuk Allonge
B 2581,
Multiværksted,
Nuuk

B 1544, Blok 10,
tidligere vaskeri,
Nuuk

1401,0 m2

?

96,3 m2

kr. 5.329 pr.
md.

kr. 1.848 pr.
md

kr. 28.414 pr.
md

kr. 95.063
pr. md.

kr. 43.260
pr. md.

kr. 37.416 pr.
md.

3 måneders varsel til
fraflytning den 1. i
en måned
Uopsigeligt i 5 år fra
01.01.2011. Derefter
6 måneders varsel til
en måneds udgang.
Genforhandling
primo januar 2014.

3 måneders varsel til
fraflytning den 1. i
en måned.

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv

Forvaltningen for kr. 187.558,88
Lejemålet er
Velfærd,
uopsigeligt indtil 31.
pr. md.
Arbejdsmarked og
januar 2027, hvor det
Erhverv
ophører uden varsel.

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

Ajaaja,
Vuggestue
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Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

kr. 64.575 pr.
md.

Lejekontrakt ?

Udlejeren kan
foretage ændringer i
lejebetalingen med 3
kr. 3.923 pr.
måneders varsel og
md. Fra 1/10ændringer i a conto
1985
varmebidraget med 3
ugers varsel til den 1.
i måneden. Husleje
incl. vand og varme.

Blok 8, 3900 Nuuk

Blok 3, 3900 Nuuk

?

?

Najaaraq,
Børnehave

Sisi, Børnehave

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

Udlejeren kan
foretage ændringer i
lejebetalingen med 3
Kr. 23.986 pr. måneders varsel og
måned
ændringer i a conto
varmebidraget med 3
ugers varsel til den 1.
i måneden. Husleje
incl. vand og varme.
Udlejeren kan
foretage ændringer i
lejebetalingen med 3
Kr. 18.099 pr. måneders varsel og
ændringer i a conto
måned
varmebidraget med 3
ugers varsel til den 1.
i måneden. Husleje
incl. vand og varme.

Blok 2, 3900 Nuuk

Nanoq,
Fritidshjem

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

Kr. 12.345
pr. måned

Blok 6, 3900 Nuuk

Sorlaat,
Fritidshjem

Forvaltningen for
Børn, Familie og
Skole

Kr. 12.345
pr. måned

B 3500, Qullilerfik
2, Nuuk

437 kvm.

MISI

B 1476, Blok 3
002, Nuuk

87,5 m2.

Boenheder

B 1476, Blok 3
101, Nuuk

109,2 m2.

Boenheder

B 1543, Blok 9
101, Nuuk

109,2 m2.

Boenheder

B 1543, Blok 9
201, Nuuk

109,2 m2.

Boenheder

Ceresvej 2, Blok
O-129, Nuuk

69,80 m2

Boenheder

B 2068, Nuussuaq
13-005; Nuuk

76,6 m2

Boenheder

B 2068, Nuussuaq
15-001, Nuuk

87,9 m2

Boenheder
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Uopsigeligt indtil
den 30. juni 2013,
kr. 72.831
hvor lejemålet af
Forvaltningen for
pr.md.
begge parter kan
Børn, Familie og
Reguleres
opsiges med 6
Skole
med 2,00%
måneders varsel til
pr. år.
den sidste i en
måned, til ophør
tidligst den 31.
december 2013.
Opsagt til ophør
Forvaltningen for
kr. 7.925 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. Med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme.
den 1. i en måned
Erhverv

71.958

3

23.986

54.297

3

18.099

109.247

2

72.831

23.775

3

7.925

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 8.376,21
pr. md. Med
vand og
varme

Skriftligt med 3 mdrs
varsel til fraflytning
den 1. i en måned

25.131

3

8.377

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 7.448,21
pr. md. Med
vand og
varme

Skriftligt med 3 mdrs
varsel til fraflytning
den 1. i en måned

22.344

3

7.448

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 10.448,21
pr. md. med
vand og
varme

Skriftligt med 3 mdrs
varsel til fraflytning
den 1. i en måned

31.344

3

10.448

Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 4.303 pr.
md. med
vand og
varme

Skriftligt med 3 mdrs
varsel til fraflytning
den 1. i en måned

12.909

3

4.303

22.839

3

7.613

25.962

3

8.654

Forvaltningen for
kr. 7.613 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 8.654 pr.
md. med
vand og
varme

Skriftligt med 3 mdrs
varsel til fraflytning
den 1. i en måned

B 2068, Nuussuaq
13-004, Nuuk

76,6 m2

Boenheder

B 496, Blok M039, Nuuk

104 m2

Boenheder

B 2094, Nuussuaq
64-101

99 m2

Boenheder

B 1476, Blok 2002, Nuuk

87,5 m2.

Dagcenter /
Sukisaarsarfik

Blok 8-004, Nuuk

61,3 m2

B 439, Blok A063, Nuuk

66,40 m2

Velfærdsforvaltni
ngen - Depot

Bolig til
handicappede
klienter

Forvaltningen for
kr. 9.771 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv
Forvaltningen for
kr. 8.328 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv
Forvaltningen for
kr. 9.771 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv

kr. 6.526 pr.
md. Med
vand og
varme

Skriftligt med 3
mdrs varsel til
fraflytning den 1. i
en måned

Forvaltningen for
kr. 6.871 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. Med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv
Forvaltningen for
kr. 4.312 pr. Skriftligt med 3 mdrs
Velfærd,
md. Med vand varsel til fraflytning
Arbejdsmarked og
og varme
den 1. i en måned
Erhverv

29.313

3

9.771

24.984

3

8.328

29.313

3

9.771

19.578

3

6.526

20.613

3

6.871

12.936

3

4.312

Opsagte boliglejemål
Adresse

B-3110,
Paassaasivik 6, 1.
sal, 3900 Nuuk

B-249, H. J.
Ringsvej 19, 3900
Nuuk

Lejemålets
størrelse

85 m2

75 m2 Bolig +25
m2 Kælder

B-427,
60 m2 Bolig +12
Aqqusinersuaq 9-2,
m2 Depotrum
3900 Nuuk

Bruges af:

Personalebolig

Personalebolig

Personalebolig

Forvaltning

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Lejeudgift

Personalebolig

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÅRSRAPPORT 2015

Økonomi- og
Personaleservice

Forpligtels
e

Periode

Beløb

kr. 9.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

297.000

33

9.000

kr. 9.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 31. juli 2018,
effektivt til 31
oktober 2018

306.000

34

9.000

kr. 7.800 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 31. juli 2016,
effektivt til 31
oktober 2016

78.000

10

7.800

kr. 14.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

462.000

33

14.000

B-94, Tuapannguit
66, 3900 Nuuk
147 m2 Bolig +
Depotrum

Opsigelsesvarsel

B-3711, Qunguleq
47 m2 Bolig +5 m2
10-01, 3905
Depotrum
Nuussuaq

B-3711, Qunguleq
79 m2 Bolig +5 m2
10-202, 3905
Depotrum
Nuussuaq

B-2318, Nigerleq
39, 3905 Nuussuaq

Personalebolig

B-3670, Jagtvej 13- 86 m2 Bolig +4 m2
002, 3900 Nuuk
Depotrum

B-3564, Qunguleq
5B, 3905 Nuussuaq

B-3954, Noorlernut
8-101, 3900 Nuuk

Personalebolig

116 m2 Bolig

B-3670, Jagtvej 13- 86 m2 Bolig +4 m2
202, 3900 Nuuk
Depotrum

B-1508, Sipisaq
Avannarleq 4, 3900
Nuuk

Personalebolig

Personalebolig

Personalebolig

Personalebolig
50 m2 Bolig

Personalebolig
105 m2 Bolig

Personalebolig
58 m2 Bolig
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Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

kr. 7.000 pr.
md

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

231.000

33

7.000

kr. 9.200 pr.
md

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 31. august
2018, effektivt til 30
november 2018

322.000

35

9.200

kr. 13.390 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

441.870

33

13.390

kr. 9.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

313.500

33

9.500

kr. 9.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

313.500

33

9.500

kr. 8.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

264.000

33

8.000

kr. 12.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 31. juli 2016,
effektivt til 30

108.000

9

12.000

kr. 8.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. september
2018, effektivt til 31.
december 2018

306.000

36

8.500

B-3564, Qunguleq
3B, 3905 Nuussuaq

B-3755, Serneq1,
Qinngorput, 3900
Nuuk

B-1391, Jagtvej 25
TV, 3900 Nuuk

B-3729, Asiarpak 3
101, Qingorput,
3905 Nuussuaq

B-3729, Asiarpak 3
201, Qingorput,
3905 Nuussuaq

Personalebolig
115 m2 Bolig

Personalebolig
85 m2 Bolig

Personalebolig
65 m2 Bolig

Personalebolig
125,8 m2 Bolig

Personalebolig
125,8 m2 Bolig

B-3411, Manngua
100 m2 Bolig + 6
76A, 3905
kvm udhus
Nuussuaq

B-2823, Qajaasat
15, 3905 Nuussuaq

Personalebolig

Personalebolig
81 m2 Bolig
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Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

kr. 12.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

412.500

33

12.500

kr. 11.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. september
2018, effektivt til 1.
december 2018

385.000

35

11.000

kr. 7.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 1.
oktober 2018

231.000

33

7.000

kr. 12.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 1.
oktober 2018

412.500

33

12.500

kr. 12.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 1.
oktober 2018

412.500

33

12.500

kr. 12.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 31. august
2016, effektivt til 30
november 2018

420.000

35

12.000

kr. 9.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. jumi 2018,
effektivt til 30
september 2018

313.500

33

9.500

Personalebolig

B-2823, Saqqarliit
28, 3900 Nuuk

55 m2 Bolig

Personalebolig

Uiffak 15 lej 002,
3905 Nuussuaq

65 m2 Bolig

Personalebolig

Uiffak 15 lej 001,
3905 Nuussuaq

65 m2 Bolig

Personalebolig

Musaq 1 lej 304,
3905 Nuussuaq

68 m2 Bolig

Specialaftale
Uffiak 15 og
Musaq 1 kautioner
Selvskyldner

Personalebolig

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

Økonomi- og
Personaleservice

kr. 7.800 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 30. juli 2016,
effektivt til 30.
september 2016

70.200

9

7.800

kr. 7.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 15.
november 2018
(OBS Specialaftale)

14.000

2

7.000

kr. 7.000 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 1.
oktober 2018 (OBS
Specialaftale)

14.000

2

7.000

kr. 8.500 pr.
md.

3 måneders varsel til
udgangen af en
måned, uopsigelig
indtil 01. juli 2018,
effektivt til 1.
oktober 2018 (OBS
Specialaftale)

17.000

2

8.500

Økonomi- og
Personaleservice

75.000

Lånets størrelse

Forvaltning

Forpligtels

Periode

Beløb

Begrænset
selvskyldnerkaution
max. Kr. 100.000

Økonomi- og
Personaleservice

100.000

NA

NA

B-1027
Nasigfingmut 3940
Paamiut

Kr. 250.000

Økonomi- og
Personaleservice

250.000

NA

NA

Firma

Beløb pr. år.

Opsigelsesvarsel

Forpligtels

Periode

Beløb

Opsigelse skriftligt
med 3 mdrs varsel.

11.684.429

10

292.111

Adresse
Saqqarliit
74 3900
Nuuk

Servicekontrakter
Kontrakt

Forvaltning

Bemærkning
Snerydning
Nuuk, Distrikt
1,6,7,8,10,11,
12,13

3.505.328,58

Udløber 30/42019

Forvaltningen for
Anlæg og Miljø

Nuuk Entreprenøren
A/S

1.058.649,48

Udløber 30/42019

Forvaltningen for
Anlæg og Miljø

Snerydning
Nuuk, Distrikt
2,3,4,5,9

Opsigelse skriftligt
med 3 mdrs varsel.

3.528.832

10

88.221

Byens Entreprenør
og minør Firma

2.309.789,46

Udløber 30/42019

Forvaltningen for
Anlæg og Miljø

Snerydning
Nuuk, Distrikt
14,15

Opsigelse skriftligt
med 3 mdrs varsel.

7.699.298

10

192.482

Frederikshåb
Betoncentral ApS

774.417,85

Udløber 30/42017

Forvaltningen for
Anlæg og Miljø

Snerydning
Paamiut By.

Ingen
opsigelsesklausul.

1.032.557

16

64.535

GNC ApS
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Entreprenør Ludvig
Kristoffersen

PPV og Adhoc
Iserit

793.200,00

Udløber 30/62020

Forvaltningen for
Anlæg og Miljø

27.900.000,00

1 årig kontrakt
der automatisk
forsætter hvis den
ikke opsiges.

Alle forvaltninger
med ejendom.

Beløb pr. år.

Kontrakt

Forvaltning

Dag og
Natrenovation
Paamiut By.

Opsigelse skriftligt
med 3 mdrs varsel.

198.300

3

66.100

27.900.000

4

6.975.00
0

Opsigelsesvarsel

Forpligtels

Periode

Beløb

Til udløb.

2.544.000

53

48.000

3 år fra leverance
revolverende,
leverance fra 3 Step
IT, leasing gennem
Nordea Finans

3.401.880

12

283.490

1 årig men forsætter
Kontraktbeløb
hvis ikke opsagt med
et opkræves
3 mdr. varsel til
kvartalsvist
udgangen af et år.
forud.
Opsigelsesvarslet er
gensidigt 3 måneder.

Leasingkontrakter
Firma

XPG ApS

Nordea Finans

576.000,00

Udløber 01/062020

Økonomi- og
Personaleservice

1.133.960,00

Udløber 31/122018

Økonomi- og
Personaleservice
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Bemærkning
Printere, 35
stk 7855V_F
og 84 stk
6605V_DN
Anskaffelse af
IT udstyr ud
over printere.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Kommunens årsregnskab aflægges i henhold til Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 om Den kommunale Styrelse samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af
3. februar 2012 om kommunernes 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

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
Resultatopgørelsen er opgjort således driftsindtægter
og udgifter beregnes som resultat af løbende drift.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de
regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Indtægter
Afregning af personskatter registreres på baggrund 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 tilskrivningstidspunktet.
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 således alene afskrivning af uerholdelige fordringer eller modposter til
uanbringelige beløb i forbindelse med afstemninger af
beholdningskonti m.v. rørende de selvejende
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Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det
regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet,
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 leveringstidspunktet, dog
således at kun leverandørregninger, modtaget inden
supplementsperiodens udløb pr. 31. januar i året efter
regnskabsåret, indregnes.
For tjenesteydelser indregnes disse dog i kommunens
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 opkrævninger
modtaget inden supplementsperiodens udløb den 31.
januar i året efter regnskabsåret, indregnes.
Refusioner fra Selvstyret indregnes på opkrævningstidspunktet.
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår,
de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Indtægter indregnes i det år, hvor ydelserne leveres
– dog typisk udtryk ved kommunens
fakturering/op-krævning.

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
tilgodehavender på pantebreve til kommunens
opgørelse af 10/40/50 hhv. 20/20/60 lån. Særligt
for konjunkturpant gælder det, at det registrerede
tilgodehavende modsvares som regulerende passiv,
og at eventuelle indfrielser indtægtsføres i
driftsregnskabet på indfrielsestidspunktet.

Kortfristede tilgodehavender
Mellemregninger med Selvstyret indregnes i
balancen under de respektive regnskabsposter.
Skatteindtægter vedrørende det gældende
regnskabsår som først afregnes i starten af det nye
år hensættes under periodeafgrænsningsposter.
Generelle hensættelser indregnes under
periodeafgrænsningsposter.
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Kommunens tilgodehavender hos kreditorer/borgere
er opført til kurs 100, uanset at det for en række
tilgodehavender vedrørende sociale udlæg,
underholdsbidrag m.v., 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
regnskabsmæssigt 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,
lønmodtagere optages med restværdien på
balancetidspunktet.
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.
Regulerende passiver består af deponeringer samt
passiver tilhørende fonde og legater.

Egenkapital
Egenkapitalen er primært overskud fra
driftsresultaterne fra foregående år.
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