Bilag 1
Regnskabsbemærkninger
2 cifre

10 - Udgifter til folkevalgt

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1001 - Kommunalbestyrelsen
1002 - Bygdebestyrelser
1003 - Kommissioner, råd og nævn
1011 - Valg
1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte
Hovedtotal

6.839.686
2.482.924
16.461
389.997
1.595.268
11.324.336

5.849.000
1.650.000
1.514.000
803.000
9.816.000

6.373.000
2.229.000
803.000
9.405.000

6.315.297
2.330.094
31.171
265.658
558.967
9.501.187

6.409.000
2.242.000
5.014.000
778.000
14.443.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
59 - Arsuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Hovedtotal

8.824.951
16.461
773.108
827.622
316.937
565.257
11.324.336

8.166.000
485.000
540.000
210.000
415.000
9.816.000

7.176.000
650.000
740.000
340.000
499.000
9.405.000

7.139.922
31.171
677.951
777.120
300.191
574.832
9.501.187

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
Hovedtotal

6.794.926
2.454.039
908.397
380.824
309.296
5.354
471.501
11.324.336

6.686.000
2.336.000
599.000
190.000
5.000
9.816.000

6.027.000
2.584.000
599.000
190.000
5.000
9.405.000

6.185.704
2.450.348
334.895
246.556
241.807
26.927
14.951
9.501.187

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Samlet set må sammenhængen mellem forbrug og bevilling anses for acceptabelt. Men det
trækker ned i den samlede bedømmelse, at sammenhængen er opstået ved et overforbrug
og mindreforbrug på de enkelte konti/underkonti.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der har været en hensigtsmæssig sammenhæng mellem aktivitet og forbrug: De fleste
planlagte aktiviteter er blevet afviklet, og ved aktiviteter – primært lokaludvalg – der ikke
blev gennemført i 2014, blev de afsatte midler omplaceret til kommunekassen.

Samtidig har Borgmestersekretariatet været opmærksomt på ikke at igangsætte unødvendige aktiviteter.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der er i 2014 blevet anvendt mange medarbejderressourcer på at analysere konto 10området. Denne indsats vil imidlertid først afspejle sig i budgettet for 2015, mens der for
2014 er en asymmetrisk sammenhæng mellem indsats og resultater.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ved hjælp af omplacering og tillæg er det samlet lykkedes at skabe nogenlunde balance
mellem forbrug og bevilling.

Endvidere er der øget fokus på budgettering og økonomistyring i Borgmestersekretariatet
end tidligere.

Endvidere er der større forståelse for budgettet samt omkostningsbevidsthed blandt medarbejderne.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Udarbejdelsen af internt budgetopfølgningsinstruks i Borgmestersekretariatet.

11 - Den kommunale forvaltning

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1100 - Den kommunale forvaltning
1101 - Administrationsbygninger
Hovedtotal

183.205.845
8.098.543
191.304.388

166.582.000
6.289.000
172.871.000

167.686.000
8.586.000
176.272.000

168.023.832
9.038.957
177.062.789

153.878.000
8.718.000
162.596.000

0000 - Blank
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Efterpostering
Hovedtotal

54.843
30.122.649
19.212.250
22.205
28.834
24.945
36.647
40.709
2.975.291
151.218
12.115.022
63.876
125.454.247
757.138
244.517

40.000
19.081.000
17.561.000
52.000
52.000
62.000
52.000
52.000
2.392.000
12.781.000
107.000
119.885.000
655.000
99.000

40.000
19.447.000
19.017.000
29.000
35.000
28.000
32.000
32.000
2.412.000
11.804.000
62.000
122.430.000
805.000
99.000

191.304.388

172.871.000

176.272.000

139.880
25.372.051
18.722.155
23.431
37.932
24.727
41.698
30.247
2.776.801
21.764
11.800.402
66.518
117.052.628
768.079
108.994
75.483
177.062.789

42.281.439
491.482
11.508.912
9.343.452
23.598.913
253.917
16.789
1.706.547
4.702.461
3.624.062
1.361.109
22.414.519
21.819.616
30.791.480
9.481.213
9.223.354
650.291
-910.931
-1.054.235

36.625.000
488.000
11.472.000
7.161.000
21.799.000
108.000
8.000
1.304.000
4.376.000
2.930.000
458.000
17.738.000
14.441.000
38.397.000
9.331.000
7.651.000
955.000
-308.000
-1.162.000
-901.000

55.647.000
1.000
8.982.000
4.111.000
19.259.000
178.000
8.000
904.000
4.059.000
2.881.000
3.078.000
12.374.000
14.195.000
34.662.000
9.151.000
8.866.000
755.000
-1.838.000
-1.001.000

191.304.388

172.871.000

176.272.000

01 - Lønninger m.v.
02 - Personlige ordninger
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
51 - Lønninger m.v.
52 - Lønninger m.v.
53 - Lønninger m.v.
54 - Lønninger m.v.
55 - Lønninger m.v.
56 - Lønninger m.v.
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Overordnet set var der en fornuftig sammenhæng mellem forbrug og bevillingen på konto
11 i 2014. Der var et mindre merforbrug på i alt 791 t.kr. hvilket svare til 0,4 % af det
samlede budget indenfor området.

Området blev i 2014 tildelt knap 3 mio. kr. i tillægsbevillinger og en omplacering på ca.
500 t.kr.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der har i 2014 været en god sammenhæng mellem aktivitet og forbrug. Der pågår stadigvæk en del arbejde med at indrette de forskellige processer og finde det rette serviceniveau.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Sidste på året blev der indført en skærpet kontrol af regninger over 10 t.kr. Dette ser ud til
at have haft en positiv effekt på forbruget.
Der er i 2014 set meget på hvordan det er muligt at gøre arbejdet lettere via forskellige

51.532.204
317.427
8.233.466
4.558.272
21.538.589
221.461
21.475
1.060.861
4.345.120
2.895.985
3.186.255
12.622.850
14.114.861
35.179.046
9.240.206
8.282.788
804.210
-31.500
-88.971
-1.047.300
75.483
177.062.789

tiltag så som digitalisering mv. Dette arbejde forsætter i 2015.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er i 2014 arbejdet meget med at tilpasse og effektivere de administrative opgaver.
Dette har blandt andet medført at nogle stillinger er blevet nedlagt og andre igen flyttet.
Det har været en vigtig og nødvendig proces for at administrationen kunne optimeres.
Arbejdet foresætter i 2015, men det forventes at de største skridt er taget i 2014.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der er stadigvæk et stort arbejde med finde den rette størrelse af administrationen, hvordan
skal arbejdet organiseres. Samt der er hele debatten omkring centralisering. Der skal i
2015 bruges meget tid og kræfter på at arbejde endnu mere med hvordan opgaverne udføres og organiseres.

12 - Kantinedrift

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1201 - Kantinedrift
Hovedtotal

1.012.905
1.012.905

1.013.000
1.013.000

1.013.000
1.013.000

1.046.995
1.046.995

275.000
275.000

10 - Tasiilaq
60 - Nuuk
Hovedtotal

69.616
943.289
1.012.905

70.000
943.000
1.013.000

70.000
943.000
1.013.000

210.980
836.015
1.046.995

01 - Lønninger m.v.
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

288.946
377.620
42.705
117.089
783.495
-7.705
-589.245
1.012.905

289.000
378.000
43.000
117.000
783.000
-8.000
-589.000
1.013.000

289.000
378.000
43.000
117.000
783.000
-8.000
-589.000
1.013.000

373.027
348.401
36.438
5.226
795.000
-4.935
-506.161
1.046.995

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Samlet set må sammenhængen mellem forbrug og bevilling anses for acceptabelt. Men det
trækker ned i den samlede bedømmelse, at sammenhængen er opstået et overforbrug på
kantinedriften i Tasiilaq og mindreforbrug på kantinedriften i Nuuk.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der har været en hensigtsmæssig sammenhæng mellem aktivitet og forbrug: De fleste
planlagte aktiviteter er blevet afviklet, og ved aktiviteter – primært anskaffelser af materiale og inventar i kantine i Nuuk– der ikke blev gennemført i 2014, er der et markant mindreforbrug på den pågældende konto.

Endvidere skyldes de manglende indtægter fra kantinen i Tasiilaq, at kantinen blev lukket i
løbet af 4. kvartal 2014.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Det vurderes, at sammenhængen mellem indsats og resultater er tilfredsstillende.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014.
Borgmestersekretariatet finder det tilfredsstillende, at der er sket en afklaring af den fremtidige drift af kantinerne i Tasiilaq og Nuuk.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Det vurderes, at samtlige målsætning med hensyn til kantinedrift blev nået i 2014.

13 - IT

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1301 - Fælles IT-virksomhed
1302 - Teletjenester
Hovedtotal

19.545.808
6.483.435
26.029.243

21.180.000
6.118.000
27.298.000

12.908.000
6.118.000
19.026.000

19.789.853
5.608.804
25.398.658

13.284.000
4.944.000
18.228.000

01 - Fælles
60 - Nuuk
Hovedtotal

26.028.845
397
26.029.243

27.298.000
27.298.000

19.026.000
19.026.000

25.305.980
92.678
25.398.658

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
13 - IT
14 15 - Varekøb
17 20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
Hovedtotal

5.151.627
486.105
5.776.058
3.708.169
1.943.478
2.161.544
600.128
4.924.196
1.247.334
30.604
26.029.243

3.333.000
260.000
5.873.000
5.814.000
9.320.000
110.000
2.588.000
27.298.000

3.333.000
260.000
5.873.000
4.042.000
2.820.000
110.000
2.588.000
19.026.000

4.286.313
232.791
5.210.537
7.231.765
4.856.403
566.004
3.013.657
1.187
25.398.658

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der har i 2014 ikke været en tilfredsstilende sammenhæng i budgettet. Der er sket en stor
overskridelse, der bunder i mangelende overblik og styring fra den tidligere IT ledelse

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det viser sig desværre at der har været i gangsat flere projekter, hvor de ikke har været helt
gennemtænkt og man derfor har skudt langt overmålet i forholdt til det indkøbte hardware
og software.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der er i 2014 foretaget nogle ikke hensigtsmæssige indkøb, der desværre har medført
nogle meromkostninger som følge af ny indkøb til erstatning af det først indkøbte.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er i 2014 brugt meget tid og ikke mindst resurser på at gennemgå de forskellige aftaler
kommen har med tele indenfor mobil, internet mv. Denne gennemgang har resulteret i
lukning af flere tjenester som ikke blev brugt eller hvor brugeren ikke havde belæg for at
have ydelsen.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Det var planen at kommunalbestyrelsen samt direktionen skulle have haft et system, hvor
de kunne tilgå alt materiale vedr. kommunalbestyrelsesmøder mv. digitalt via ipads. Dette
projekt er desværre ikke fuldført. Det er plane at det skal i gangsættes i løbet af 2015.

18 - Tværgående aktiviteter

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1802 - Forsikring og vagtværn
1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat
1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter
1806 - Kontingenter og tilskud m.v.
1807 - Overenskomstrelaterede afgifter
1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser
1883 - Dispositionskonti
Hovedtotal

6.298.124
1.991.791
5.639.929
6.211.530
2.538.046
3.177.206
25.856.626

9.662.000
-248.000
1.821.000
5.686.000
6.053.000
2.796.000
20.133.000
45.903.000

9.662.000
-248.000
1.821.000
5.686.000
6.053.000
3.186.000
5.953.000
32.113.000

8.637.218
-148.550
1.714.257
5.662.797
6.007.725
2.753.544
5.352.709
29.979.700

9.807.000
-236.000
1.835.000
5.771.000
6.144.000
2.433.000
6.072.000
31.826.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
40 - Ivittuut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Hovedtotal

21.364.178
174.337
16.414
74.750
246.428
60.522
687.722
46.573
698.995
1.907.829
578.878
25.856.626

42.171.000
125.000
220.000
235.000
105.000
332.000
250.000
529.000
1.296.000
640.000
45.903.000

27.786.000
380.000
567.000
210.000
195.000
227.000
283.000
529.000
1.296.000
640.000
32.113.000

25.955.022
358.036
559.884
209.390
157.844
270.428
270.218
361.432
1.426.709
410.738
29.979.700

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

41.599
42.393
85.962
8.307.362
16.259
3.018.695
8.248.314
6.211.530
-115.488
25.856.626

60.000
120.000
11.263.000
100.000
4.837.000
23.718.000
6.053.000
-248.000
45.903.000

60.000
120.000
11.263.000
100.000
4.837.000
9.928.000
6.053.000
-248.000
32.113.000

25.367
94.707
11.085.000
16.271
5.200.535
8.543.148
6.007.725
-993.052
29.979.700

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Overordnet har det i 2014 været en god sammenhæng i mellem forbrug og budget. Alle
områderne har haft mindreforbrug. Nogle større end andre. Området kommer ud med et
mindreforbrug på 2.13 mio. kr.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er indenfor området en stor sammenhæng mellem aktivitet og brug. Blandt andet kan
nævnes konto 18-07, hvor denne udgift afhænger af størrelsen af kommunens lønsum.
Konto 18-03 afhænger også af hvor meget der bliver købt for hos de forskellige leverandører.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Området er præet af at det ofte omhandler aftaler, der løber over flere år og dermed er udgifterne ofte kendt i perioden.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014

Meget af arbejdet i Afdelingen for By og Boligudvikling har i 2014 været præget af
konsolidering og genopbygning, med et øget fokus på rettidig udarbejdelse af kommuneplantillæg, samt arbejdet med at udfærdige den 2. generation af planstrategi.
Begge hovedindsatser er nået, ligesom arbejdet med at udfærdige en arkitekturpolitik og en hovedstadsstrategi for kommunen er påbegyndt.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Indenfor 18-20 og 18-83 skal der indarbejdes noget mere systematik og tidligere på året
opnås et overblik over, hvad penge skal bruges til. Det vil være med til at sikre de bliver
brugt og derved skaber værdi for kommunen.

20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2001 - Veje, broer og trapper
2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.
2005 - Kirkegårde
2010 - Drift af kloak
Hovedtotal

14.287.405
3.200.845
817.323
2.320.491
20.626.064

14.458.000
3.455.000
980.000
2.855.000
21.748.000

14.458.000
3.455.000
980.000
2.855.000
21.748.000

12.183.629
3.507.681
786.495
2.079.665
18.557.469

14.673.000
2.807.000
995.000
2.397.000
20.872.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

3.554.514
153.856
120.556
239.642
153.117
297.559
361.005
2.077.124
132.036
12.831.223
416.536
288.895
20.626.064

550.000
3.354.000
160.000
90.000
230.000
165.000
250.000
410.000
2.350.000
185.000
13.434.000
370.000
200.000
21.748.000

550.000
3.354.000
160.000
90.000
230.000
165.000
250.000
410.000
2.350.000
185.000
13.434.000
370.000
200.000
21.748.000

648
3.109.016
160.421
137.206
245.412
135.350
253.576
345.987
1.286.250
80.876
11.968.888
577.626
256.213
18.557.469

01 - Lønninger m.v.
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

-791
3.207.753
37.290
391
2.179.087
15.222.194
-19.859
20.626.064

2.941.000
30.000
2.200.000
16.607.000
-30.000
21.748.000

2.941.000
30.000
2.200.000
16.607.000
-30.000
21.748.000

191.956
2.549.519
24.301
2.289
2.145.684
13.681.142
-37.421
18.557.469

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 20 er der et betydeligt mindreforbrug som generelt set er tilvejebragt ved besparelsestiltag, samt at alle udgifter er blevet kritisk vurderet. Uanset at besparelserne i 2014 vil
medføre yderligere omkostninger i 2015, forventer forvaltningen ikke at de eventuelle yderligere omkostninger vil medføre behov for et øget bevillingsniveau i fremtiden.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitetsniveauet i det omfang det har
været muligt. Der er løbende foretaget analyser og skøn på hvordan områderne ville udvikle
sig i 2014, hvilket der er handlet på. Alt i alt har 2014 været et år hvor der har været en klar
sammenhæng mellem aktivitet og forbrug.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har været en øget indsats omkring registrering af veje og kloaker med henblik på reparationer. Det er endnu for tidligt at udtale sig om de langsigtede virkninger

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Vi er generelt godt tilfredse med de registreringstiltag som er sat i værk omkring vejnet og
kloaknet, men der er stadig lang vej endnu før disse er tilendebragt.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Vi er ikke nået i mål med hensyn til registreringstiltagene på vej- og kloaknettet.

21 - Renholdelse inc. Snerydning

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2101 - Snerydning
2102 - Renholdelse
Hovedtotal

16.288.195
5.476.530
21.764.725

15.515.000
4.707.000
20.222.000

15.515.000
4.707.000
20.222.000

17.195.533
4.922.965
22.118.498

15.548.000
2.427.000
17.975.000

10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

3.903.238
183.544
135.050
198.377
141.051
192.990
585.508
1.584.961
370.000
13.934.624
400.000
135.383
21.764.725

2.300.000
140.000
125.000
160.000
135.000
180.000
400.000
1.580.000
370.000
14.297.000
400.000
135.000
20.222.000

2.300.000
140.000
125.000
160.000
135.000
180.000
400.000
1.580.000
370.000
14.297.000
400.000
135.000
20.222.000

3.146.069
148.462
143.946
249.884
145.761
200.636
766.742
1.579.348
370.000
14.832.650
400.000
135.000
22.118.498

01 - Lønninger m.v.
12 - Fremmede tjenesteydelser
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

-2.952
21.054.650
721.167
-8.140
21.764.725

18.852.000
1.370.000
20.222.000

18.852.000
1.370.000
20.222.000

20.685.859
1.432.639
22.118.498

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 21 er der et betydeligt merforbrug. Merforbruget fremkommer primært fra snerydningsdelen hvor der ikke er sammenhæng mellem forbrug og bevilling. Snerydningskontrakterne har eksisteret i flere år men alligevel er det ikke lykkedes at tilrette budgetterne til disse. Der findes ligeledes en række ekstra(måske lovpligtige) snerydningsopgaver som er indbygget i bevillingen. Bevillingen bør forhøjes til at afspejle den reelle omkostningsstruktur på området.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Måden snerydningskontrakterne er strikket sammen på, er ”fast pris uanset nedbørsmængder”, hvilket sikrer, at snerydningsomkostningerne forbliver ens uanset om der har været
meget eller lidt sne. Der findes ikke et eksakt grundlag som kan fortælle os om denne
strategi er god eller dårlig for kommunen, om end en større grad af budgetsikkerhed skabes. Man må dog formode at snerydningsaktørerne er tilfredse med ordningen, ellers var
de nok stoppet.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Indsatsen i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er tilfredsstillende.
Vedrørende Ittoqortoormiit og bygderne er det uklart hvor stor indsatsen er og om resultatet overhovedet er tilfredsstillende.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er et fint samarbejde mellem borgere og Kommunen i forbindelse med forår og efterårsrengøringsordningerne. Det virker som om flere og flere borgere forholder sig aktivt til
dette.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
En kulegravning af arbejdsbyrden for bygderne vedrørende snerydning og renholdelse er
en relevant arbejdsopgave, som har forvaltningens opmærksomhed i 2015.

22 - Levende ressourcer

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse
2203 - Fiskeri og jagt
Hovedtotal

1.266.990
89.174
1.356.164

1.017.000
174.000
1.191.000

1.017.000
174.000
1.191.000

632.809
121.266
754.075

1.031.000
176.000
1.207.000

10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

98.323
32.674
26.148
35.983
22.600
37.635
36.338
21.793
8.400
1.036.271
1.356.164

105.000
30.000
24.000
32.000
22.000
35.000
50.000
120.000
20.000
745.000
4.000
4.000
1.191.000

105.000
30.000
24.000
32.000
22.000
35.000
50.000
120.000
20.000
745.000
4.000
4.000
1.191.000

100.481
41.272
30.407
42.815
29.579
39.333
72.933
9.723
2.500
383.852
1.180
754.075

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

575.827
17.159
767.996
33.441
14.365
-52.624
1.356.164

1.110.000
26.000
70.000
-10.000
-5.000
1.191.000

1.110.000
26.000
70.000
-10.000
-5.000
1.191.000

88.214
32.028
653.051
11.477
23.626
-54.321
754.075

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 22 er der et 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.
Overordnet kan det konstateres at bevilling og forbrug er passende.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Uanset forbruget ikke er 100 % har der været stor aktivitet på området, hvor mange af de
væsentligste målsætninger på området er nået.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der er fra flere aktører som bidrager positivt og resultaterne for de gennemførte tiltag har
været markante.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er udarbejdet og vedtaget nye hunde- og kattevedtægter for Kommuneqarfik Sermersooq. Kortlægning af slædehunde i Tasiilaq distrikt er gennemført og implementeret. Op
bygning af database er gennemført.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Kortlægning af slædehunde i Ittoqqortoormiit mangler stadig, men arbejdet pågår.

23 - Forskellige kommunale virksomheder

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier
2302 - Øvrige servicefaciliteter
2307 - Torvesalgsboder
2310 - Gæstehuse og fangsthytter
Hovedtotal

1.518.471
1.837.984
3.514.283
170.824
7.041.562

1.699.000
1.089.000
2.922.000
74.000
5.784.000

1.699.000
1.089.000
2.922.000
74.000
5.784.000

1.516.732
1.810.300
3.346.652
-207.989
6.465.695

1.209.000
650.000
2.916.000
75.000
4.850.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

21.250
129.506
5.682
82.613
63.750
139.954
163.959
146.878
-22.800
78.655
204.581
4.556.304
973.707
497.525
7.041.562

40.000
108.000
56.000
125.000
125.000
161.000
60.000
162.000
-25.000
154.000
3.990.000
549.000
279.000
5.784.000

40.000
108.000
56.000
125.000
125.000
161.000
60.000
162.000
-25.000
154.000
3.990.000
549.000
279.000
5.784.000

68.875
52.067
-101.921
38.969
110.532
151.383
3.213
63.912
-185.650
-135.192
144.191
4.687.307
959.089
608.922
6.465.695

3.215.413
6.811
18.267
1.641.762
426.056
406.170
1.911.281
1.593.647
-31.365
-2.146.479
7.041.562

2.815.000
2.000
2.162.000
460.000
590.000
2.014.000
644.000
-63.000
-2.840.000
5.784.000

2.815.000
2.000
2.162.000
460.000
590.000
2.014.000
644.000
-63.000
-2.840.000
5.784.000

3.447.557
24.379
1.761.086
421.605
368.806
1.877.217
960.292
-235.791
-2.159.457
6.465.695

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 23 er der et merforbrug med flere årssags forklaringer.
Dels opstår ”merforbruget” som følge af indgået aftaler med fanger og fiskerforeningen i
Nuuk (NAPP) i forbindelse med anlæggelsen af Vodbinderiet i Nuuk og udflytningen fra
og salg af foreningens daværende lokaler. Her blev det politisk besluttet at tilgodese fanger
og fiskerforeningen NAPP med fri husleje m.m. i Jolleværkstedet i Nuuk indtil eventuel
indflytning i Vodbinderi.
Dels opstår ”medforbruget” som følge af manglende opkrævning at gebyrer for at bruge
kommunens værkstedsfaciliteter i bygderne. Disse to faktorer er stærkt medvirkende til at
der ikke er sammenhæng mellem forbrug og bevilling.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Ovenstående to forhold med hensyn til dels lokalestøtte til NAPP samt manglende opkrævninger har medført et højt aktivitetsniveau omkring faciliteterne og derved et øget
brug og eksplosivt øgede driftsomkostninger.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der bliver arbejdet hårdt på at finde en brugbar model omkring fællesværkstedet i Nuuk
dog uden resultat indtil videre. Der har ikke pågået de store aktiviteter omkring fællesværkstederne i bygderne i 2014.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Etablering af en fælles indkøbsordning i Tasiilaq distrikt, har reduceret udgifterne til
brugsvarer.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
En kulegravning den fremtidige driftsform for hele området er stadig ikke gennemført.

24 - Erhvervsejendomme

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2400 - Udlejning af erhvervsejendomme
Hovedtotal

-1.224.562
-1.224.562

-1.224.000
-1.224.000

-1.224.000
-1.224.000

-1.232.429
-1.232.429

-6.242.000
-6.242.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Hovedtotal

-859.794
127.911
18.480
-427.149
-84.396
385
-1.224.562

-23.000
-454.000
-797.000
50.000
-1.224.000

-23.000
-454.000
-797.000
50.000
-1.224.000

-671.946
21.585
-669.629
87.142
419
-1.232.429

12 - Fremmede tjenesteydelser
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

25.410
320.170
474.901
-1.977.293
-67.750
-1.224.562

58.000
252.000
657.000
-1.970.000
-221.000
-1.224.000

58.000
252.000
657.000
-1.970.000
-221.000
-1.224.000

29.024
224.718
451.413
-1.824.652
-112.932
-1.232.429

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der er en god sammenhæng i mellem de indtægter som kommer ind og de udgifter, der er
forbundet med området. Hvilket går at kontoen er i balance for 2014

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er 3 lejemål der står for hovedparten af indtægten på kontoen. De resterende lejemål har på
grund af niveauet et islæt af tilskud, bortset fra et lejemål i saneringsmoden bygning.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har været brugt betydelige kræfter på at inddrive forfaldne lejer, samt udsætte lejere, der ikke
har kunnet indfri forfaldne restancer. Dette arbejde forventes at forsætte i og være tilendebragt i
løbet af 2015.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Vi har fået udsat restanter, og har fået aftaler i stand med betalingsvillige lejere.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Vi er ikke færdige med oprydningen på dette område.

25 - Brandvæsen
2501 - Brandvæsen
Hovedtotal
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Efterpostering
Hovedtotal
01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
79 - Øvrige indtægter
Efterpostering
Hovedtotal

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

11.251.900
11.251.900

10.562.000
10.562.000

10.562.000
10.562.000

10.524.812
10.524.812

10.590.000
10.590.000

2.020.186
1.427.701
83.753
67.526
429.619
51.105
362.349
524.090
1.394.490
124.625
4.418.074
227.752
120.629

1.557.000
988.000
100.000
70.000
335.000
90.000
328.000
514.000
1.148.000
175.000
4.800.000
284.000
173.000

1.997.000
988.000
85.000
75.000
380.000
90.000
391.000
634.000
1.148.000
135.000
4.277.000
269.000
93.000

11.251.900

10.562.000

10.562.000

1.524.521
1.266.685
111.883
60.886
410.643
102.091
427.202
637.301
1.434.720
132.764
4.180.216
233.175
113.723
-111.000
10.524.812

7.908.662
960.365
167.516
471.806
179.624
1.500
1.134.003
1.075.128
1.210.345
-1.857.049

7.174.000
500.000
275.000
341.000
204.000
877.000
983.000
1.085.000
-877.000

6.716.000
700.000
175.000
341.000
189.000
877.000
1.022.000
1.133.000
-591.000

11.251.900

10.562.000

10.562.000

7.991.768
850.656
179.714
396.292
223.134
1.272.529
956.174
1.149.578
-2.384.032
-111.000
10.524.812

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Samlet set må sammenhænget mellem forbrug og bevilling anses for værende acceptabelt.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er igen i år 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 vel værst for udrykningskøretøjerne. Kommunens vognpark og
udrykningskøretøjer i de større byer er fra 80’erne.
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. Indenfor den nærmeste fremtid, vil det være nødvendigt at renoverer udrykningskøretøjerne.
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. Uddannelse og efteruddannelse vil komme til at strække
sig over flere år, med fare for at kommunen får et kæmpe efterslæb igen. Efterfølgende skal der
afholdes suppleringskurser både i brandbekæmpelse og førstehjælp.
På sigt skal der udarbejdes en handlingsplan for uddannelse af beredskabskorpset, så kommunen
kan få skåret ned på efterslæbet af de manglende grunduddannelser.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Udrykningerne har de sidste par år ikke ændret sig særlig meget. Generelt er det faldet en smule.
Oplysningskampagner og arrangement i forbindelse med kulturaftnerne hjælper sandsynligvis en
del på dette.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Brandkorpset i Tasiilaq og Nuuk får en del ros for deres slukningsindsats fra politiet, rigspolitiet og
ombudsmanden for den indsats de udøver i forbindelse med forskellige brande, hvor der ved flere
lejligheder er udført skånsom og sporbevarende slukningsindsats, hvorfor sporene på stedet kunne
udnyttes optimalt til bestemmelse af brandens arnested og årsag. Tilstanden har stor betydning for
den efterfølgende brandårsagsundersøgelse.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Uddannelse af brandkorpset pga. den store udskiftning.

27 - Øvrige tekniske virksomheder

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed
2720 - Asfaltværker
2721 - Tværgående konsulentydelser
2799 - Øvrige tekniske virksomheder
Hovedtotal

2.182.382
3.278.568
942.312
-631.615
5.771.647

2.731.000
-1.000
1.051.000
-663.000
3.118.000

2.731.000
-1.000
1.051.000
-663.000
3.118.000

4.733.791
-8.981.517
1.152.751
-849.663
-3.944.639

2.245.000
-391.000
1.067.000
-675.000
2.246.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

1.464.641
2.016.016
-35.151
-34.142
87.483
53.469
-50.915
490.332
519.146
894.587
482.971
377.889
-360.659
-134.019
5.771.647

3.402.000
925.000
40.000
-60.000
-95.000
-30.000
-50.000
360.000
217.000
1.030.000
582.000
-2.554.000
-710.000
61.000
3.118.000

3.402.000
925.000
40.000
-60.000
-95.000
-30.000
-50.000
360.000
217.000
1.030.000
582.000
-2.554.000
-710.000
61.000
3.118.000

1.700.338
917.291
-121.596
-119.956
-109.832
-34.666
-2.079
14.263
330.720
1.184.504
551.865
-7.122.047
-426.444
-707.000
-3.944.639

27.162.381
834.048
110.614
4.809.928
10.691.067
3.051.806
3.378.607
4.086.000
29
-937.661
-47.415.172
5.771.647

24.638.000
640.000
142.000
5.396.000
8.733.000
4.686.000
3.459.000
5.435.000
1.404.000
-897.000
-50.518.000
3.118.000

24.638.000
640.000
142.000
5.396.000
8.733.000
4.686.000
3.459.000
5.435.000
1.404.000
-897.000
-50.518.000
3.118.000

24.146.333
270.060
120.769
6.951.886
8.409.619
2.765.453
3.127.245
2.917.608
-962.815
-51.690.796
-3.944.639

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
48 - Afskrivning på udestående fordringer
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Resultatet på konto 27 fremstår med et væsentligt overskud i forhold til budgettet.
De kommunale virksomheder fremstår som enheder der er økonomisk selvkørende (næsten).
Asfaltværket i Nuuk har i lighed med tidligere, bidraget mærkbart til driften af de kommunale
entreprenørvirksomheder.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Aktiviteterne er ofte baseret på et behov fra borgerne som ikke bliver afdækket på anden måde.
Derfor kan det konkluderes at der er nøje sammenhæng mellem aktiviteterne og det reelle forbrug

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Asfaltarbejdet er efterhånden blevet meget professionaliseret og systematiseret, med kompetente og
erfarne medarbejdere.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Gennemførelsen af årets asfaltarbejder forløb godt uden brug af alt for mange udefrakommende
konsulenter.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Fuld implementering af en moderne personalestrategi arbejdes der stadig på.

34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet
3401 - Kommunal aktiveringsprojekter
3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien
3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser
Hovedtotal

20.210.453
1.063.576
1.134.489
19.496
22.428.014

14.819.000
14.819.000

11.783.000
11.783.000

11.948.463
378.697
602.504
30.688
12.960.352

13.912.000
-200.000
13.712.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

4.322.517
3.536.216
77.698
23.610
328.718
15.741
41.237
72.182
2.982.080
10.298.173
736.524
-6.682
22.428.014

2.160.000
1.962.000
1.900.000
8.797.000
14.819.000

460.000
1.317.000
1.347.000
8.659.000
11.783.000

-6.898
1.700.683
3.401
195.513
2.167
18.663
52.835
1.775.608
8.751.713
466.668
12.960.352

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

14.866.264
234.802
38.978
4.600.546
979.914
575.804
443.711
587.070
571.416
760.725
-934.217
-297.000
22.428.014

10.407.000
2.025.000
73.000
306.000
628.000
854.000
332.000
378.000
380.000
902.000
-1.221.000
-245.000
14.819.000

8.327.000
373.000
4.010.000
79.000
-110.000
-83.000
-40.000
150.000
32.000
-710.000
-245.000
11.783.000

7.813.841
256.908
4.041.110
667.640
204.849
461.371
61.828
436.227
114.891
624.473
-485.795
-1.236.991
12.960.352

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 34 er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til 10 %. Merforbruget består af en
senere overgang fra aflønning til uddannelsesstøtte for Piorsaaviit brugerne end budget forudsat samt udgifter til kommunale aktiveringsprojekter og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger som er under afvikling, da der ikke er lovgrundlag for ordningerne.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Piorsaaviit brugerne er nu alle overgået til uddannelsesstøtte, mens aktiveringsprojekterne og
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger endnu ikke helt er afviklet endnu, da man afventer
rapport på om de eventuelt kan overgå til henholdsvis eco museum og privatisering.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der blev under konto 34-00 afholdt motivations og afklaringskursus for ledige i Qeqertarsuatsiaat målrettet rubinprojektet, hvor deltagerne også fik udarbejdet handlingsplaner på hvorledes de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller selvforsørgelse, som man skal arbejde videre
ud fra.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Piareersarfiit og Piorsaaviit fusionerede i 2014, og derved sikredes muligheden for at brugerne
kunne overgå til uddannelsesstøtte, og bedre støttemuligheder fra Selvstyret til enkelte projekter i Piorsaaviit. Samtidig fik begge institutioner mulighed for at lave et bredere vifte af tilbud
til sine brugere.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

35 - Revilidering

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

3501 - Arbejdsprøvning
3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS
3503 - Virksomhedsrevalidering
3504 - Uddannelse KS
3505 - Fleksjob KS
Hovedtotal

879.334
343.439
853.405
141.824
39.370
2.257.372

3.811.000
3.811.000

2.001.000
80.000
1.130.000
3.211.000

941.259
-82.973
1.156.482
226.829
120.709
2.362.306

3.815.000
3.815.000

0000 - Blank
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal

583.267
470.262
51.713
-41.533
1.193.662

1.934.000
1.651.000
151.000
75.000
-

934.000
921.000
201.000
75.000
1.080.000

2.257.372

3.811.000

3.211.000

1.069.010
466.648
63.068
-153.045
1.074.899
-158.275
2.362.306

1.724.924
267.000
224.434
2.573.145
-12.271
-2.519.861

3.573.000
157.000
285.000
-204.000

1.763.000
4.000
1.363.000
285.000
-204.000

2.257.372

3.811.000

3.211.000

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
06 - Vacantboliger
12 - Fremmede tjenesteydelser
30 - Skattepligtige sociale ydelser
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

2.427.563
260.853
39.469
458.449
4.097.771
816.190
-5.579.714
-158.275
2.362.306

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der har på konto 35 været et mindreforbrug på 848.694 kr., hvilket skyldes færre personer i
ordninger i henhold til revalideringsforordningen, grundet mange vakante stillinger i første
halvdel af året på Jobcenter Nuuk og dermed færre hænder til at sende folk i revalidering.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Revalideringsforordningen giver mulighed for lave revalideringsforløb for borgere med nedsat
arbejdsevne, og til dette har kommunen behov for tæt samarbejde med erhvervslivet. Et revalideringsforløb har sigte på at revalidenden kommer i arbejde og dermed selvforsørgelse.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på konto 35 området været en ekstra indsats på at opnå bedre samarbejde med virksomheder og dermed udbrede kendskab til muligheden for at virksomhederne kan bidrage til
samfundet af den vej.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der blev i 2014 indgået en samarbejdsaftale med Nuuk Arbejdsgiverforening om at deres
medlemmer bidrager med revalideringspladser i deres virksomheder.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
At få flere i revalidering. Dette vil bestemt stadigvæk være et af fokuspunkter for Arbejdsmarkedskontorerne i 2015.

37 - Kommunalt erhvervsengagement

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

3701 - Kommunalt erhvervsengagement
3702 - Turismeudvikling
Hovedtotal

11.220.521
2.440.000
13.660.521

12.093.000
2.487.000
14.580.000

11.597.000
2.487.000
14.084.000

11.300.847
2.440.000
13.740.847

11.114.000
1.644.000
12.758.000

60 - Nuuk
Hovedtotal

13.660.521
13.660.521

14.580.000
14.580.000

14.084.000
14.084.000

13.740.847
13.740.847

10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

1.303
24.547
26.365
11.850
1.105.169
12.873.770
-361.784
-20.699
13.660.521

14.580.000
14.580.000

14.084.000
14.084.000

35.713
48.769
25.988
1.120.541
12.866.420
-273.870
-82.714
13.740.847

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Konto 37 indeholder bevilliger til dækning af servicebidrag til Kommuneqarfik Sermersooqs
Erhvervsråd og Destination East Greenland. Servicebidragene er fastsat i fondenes respektive
servicekontrakter med kommunen.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det blev politisk besluttet i 2014, at der skal indledes en uvillig undersøgelse af muligheden for
privatisering af Fonden Destination East Greenland.
Der henvises i øvrigt til fondenes årsrapporter.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ingen bemærkninger,
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen bemærkninger,

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger,

38 - Piareersafiit og Arbejdsmarkedsydelser

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

3800 - Fællesudgifter
3801 - Piareersarfiit
3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp
3803 - Voksenundervisning Piareersarfik
3804 - Decentral Pædagoguddannelse
Hovedtotal

4.499
8.330.300
10.796.723
-124.113
3.303.309
22.310.718

7.537.000
7.482.000
3.282.000
18.301.000

10.103.000
11.982.000
2.482.000
24.567.000

75
9.366.871
11.268.231
1.378.299
22.013.476

6.919.000
10.911.000
2.107.000
19.937.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
23 - Kulusuk
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

4.331.159
3.704.687
26.892
12.799
35.193
740.524
4.295.579
10.346
8.961.300
186.236
6.002
22.310.718

3.903.000
3.269.000
355.000
213.000
3.833.000
6.673.000
55.000
18.301.000

4.883.000
4.314.000
355.000
413.000
3.766.000
10.781.000
55.000
24.567.000

2.306.499
3.714.515
59.895
82.194
71.800
869.273
3.014.479
9.236
11.617.921
260.657
7.008
22.013.476

18.871.591
277.641
616.117
60.188
1.126.711
1.138.354
705.140
682.668
1.592.188
434.734
375.500
10.796.723
-289.223
-125.455
-13.952.157
22.310.718

15.274.000
427.000
569.000
1.004.000
680.000
391.000
1.099.000
1.678.000
242.000
373.000
7.482.000
-279.000
-268.000
-10.371.000
18.301.000

14.754.000
579.000
602.000
1.181.000
1.248.000
1.134.000
971.000
1.780.000
490.000
1.275.000
11.982.000
-279.000
-779.000
-10.371.000
24.567.000

18.898.154
144.876
305.583
78.271
933.162
650.251
486.955
471.640
1.395.082
164.064
612.800
11.268.231
-245.370
-115.475
-13.034.748
22.013.476

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
11 - EDB
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
30 - Skattepligtige sociale ydelser
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 38 har der været et mindreforbrug på 2.554.000 kr., hvilket skyldes henholdsvis massiv opkvalificeringsindsat for de ledige, som har fået udbetalt kursusgodtgørelse i stedet arbejdsmarkedsydelse, flere i Piareersarfik forløb på grund af ekstra ansøgte elevkvotebevillinger
og færre kommunalt ansatte studerende på den decentrale pædagoguddannelse.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er lavet en massiv faglig opkvalificeringsindsats for de ledige, med sigte på at de kommer
tættere på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. På den decentrale pædagoguddannelse
har man budgetteret med 20 kommunalt ansatte studerende, hvor der i 2014 kun var 13 kommunalt ansatte studerende.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
At flere har været i et Piareersarfik forløb med dertilhørende uddannelsesstøtte har været medvirkende til et lavere forbrug i arbejdsmarkedsydelser. Et vellykket forløb på Piareersarfik giver
bedre mulighed for at kunne komme i uddannelse eller arbejde.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Det har bestemt været en god ting at vi ved modtagelse af ansøgte bevillinger til ekstra elevkvoter, har kunnet sikre flere borgere i Piareersarfik forløb.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der skal med inspiration fra andre Piareersarfiit sikre en bedre udnyttelse af en Selvstyrebevilling vedrørende fuld finansieret efter-/højskoleophold for unge i alderen 15-18 år i henhold til
de af selvstyret opstillede kriterier.

40 - Firpladser på daginstitutionsmarkedet

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet
Hovedtotal

703.568
703.568

574.000
574.000

774.000
774.000

847.574
847.574

583.000
583.000

10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Hovedtotal

97.791
2.729
5.000
598.048
703.568

574.000
574.000

774.000
774.000

99.744
995
9.079
737.756
847.574

31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
Hovedtotal

703.568
703.568

574.000
574.000

774.000
774.000

847.574
847.574

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 40 er der et mindre merforbrug i 2014 på 74.000 kr. Merforbruget skyldes stigning i antal
af anbragte børn og unge udenfor hjemmene. Disse børn for tildelt automatisk fripladser i institutionerne, hvor Børne og familieafdelingen betaler for udgiften. Stigningen har sammenhæng med
stigningen af udgifter til takstbetalinger til private – og selvstyre ejede døgninstitutioner, samt udgifter til anbringelser i plejefamilier. Resultatet bunder ud i, at der i nogle steder er sket en stigning
i anbringelser udenfor hjemmene, som var større end antaget, mod at andre har haft færre anbringelser eller flere hjemgivelser.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Noget af konto 41 området har været afdækket i 2014 og denne konto har relationer med konto 40.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Tildeling af fripladser administreres af Børne og familieafdelingen, mod påligning af forældrebetalinger administreres af Daginstitutionsafdelingen. Samarbejde imellem de to instanser er blevet
betydeligt forbedret, efter BFA blev en del af MIA. Der bliver løbende revideret liste over anbragte
børn og dermed listen over dem der har fripladser. Derved er der sket en opstramning der har medført færre fejlagtige udgifter i forholdt til tidligere.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Det resultat som staben i samarbejde med daginstitutionsafdelingen har opnået i 2014 under afdækning af et stort og nyt område. Der er skabet et overblik over alle anbringelser i kommunen. Afdækningen fortsætter i 2015, hvor alle sagsbehandlere under BFA bliver inddraget. Målet er at der
kommer et flow af informationer fra alle parter, og derved sikres det at forvaltningen på forhånd
kan beregne eksakt kommende forbrug.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der arbejdes stadigvæk på at afdække alle aspekter der har med anbringelser at gøre. Området
omkring forældrebetalingsdelen mangler stadigvæk. Og dette anses som et vigtigt element i at
kunne budgettere så korrekt som muligt.
Forvaltningen har planer om at fremlægge et politisk oplæg omkring fastsættelse af takster for de
børn der har fået tildelt en friplads, samt takster for uddannelsessøgende der får betalt takster fra
deres hjemkommune.

41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet
4101 - Hjælpeforanstaltninger
4102 - Kontaktperoner og personlig rådgiver
4103 - Døgninstitutionsophold
4105 - Sundhed og forebyggelse
4106 - Familiebehandling
4107 - Familiernes Hus
Hovedtotal
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal
01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
30 - Skattepligtige sociale ydelser
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner
50 - Anlægsudgifter
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

18.195
4.642.709
15.314.759
102.371.532
3.791.798
8.836.674
134.975.667

400.000
7.026.000
14.074.000
82.997.000
4.357.000
11.197.000
-2.000.000
118.051.000

400.000
7.026.000
14.074.000
132.997.000
3.525.000
11.197.000
-2.000.000
167.219.000

423.728
5.979.756
15.229.173
149.320.729
3.406.908
8.288.743
182.649.036

12.906.000
6.386.000
14.013.000
139.723.000
4.318.000
11.195.000

2.257.428
25.273.481
32.916
6.809.895
2.516.329
26.919
98.058.700

1.736.000
23.520.000
195.000
6.060.000
3.386.000
42.000
83.112.000

526.000
33.823.000
15.000
11.105.000
3.361.000
17.000
118.372.000

134.975.667

118.051.000

167.219.000

1.770.443
39.896.351
14.346
13.369.272
4.178.455
19.051
123.496.354
-95.236
182.649.036

19.019.894
2.024.140
176.929
3.450.665
580.140
5.417.012
355.108
980.249
322.182
1.624.382
11.755.796
1.778.485
101.183.776
18.195
-2.073.151
-471.903
-6.126.141
-5.040.090

20.961.000
2.575.000
155.000
2.909.000
396.000
5.289.000
345.000
921.000
549.000
1.694.000
10.837.000
2.015.000
81.555.000
400.000
-3.842.000
-300.000
-5.093.000
-3.315.000

20.026.000
2.450.000
155.000
2.777.000
396.000
5.250.000
345.000
921.000
549.000
1.431.000
10.846.000
2.015.000
132.473.000
400.000
-4.060.000
-300.000
-5.093.000
-3.362.000

134.975.667

118.051.000

167.219.000

21.149.914
1.559.075
-484.898
2.874.380
385.597
5.516.770
283.242
1.055.350
561.326
1.620.115
12.069.291
1.855.487
146.667.695
423.728
-2.900.437
-556.830
-4.860.849
-4.474.685
-95.236
182.649.036

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 41 er der et samlet merforbrug i 2014 på i alt 15.430 mio. kr. Merforbruget skyldes
blandt andet en stigning i antallet af anbragte børn og unge udenfor hjemmet. I løbet af 204 har
området fået en tillægsbevilling på 27.2 mio. kr., som ekstra bevilling til private døgninstitutioner.
Forventede budgetterede indtægter af forældrebetalinger er ikke blevet indfriet, da kun få forældre
har fået regninger, selvom mange af dem ikke er blevet fritaget for at betale.

Oversigt over udgifter og bevillinger for private og selvstyre ejede døgninstitutioner i 2013 og
2014
Selvstyre ejede

2013 (50 % kommunal)

2014 (100 % kommunal)

Bevilling inkl. tillægsbevilling

29.059 mio.kr.

50.940 mio.kr.

Forbrug

34.599 mio.kr.

62.899 mio.kr.

+Mer/- mindreforbrug

+ 5.540 mio.kr.

+11.929

Private døgninstitutioner

2013

2014

Bevilling inkl. tillægsbevilling

50.732 mio.kr.

75.150 mio.kr.

Forbrug

58.405 mio.kr.

79.127 mio.kr.

+Mer/-Mindreforbrug

+7.668 mio.kr.

+4.000 mio.kr.

188.541.000

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Forvaltningen har manglet et overblik over sagsstammen og dermed har haft svært ved at beregne
de forventede omkostninger i tid og økonomi, ligesom bedre styringsredskaber har manglet.
Der er oprettet konti og dermed artnumre for hver by i Kommuneqarfik Sermersooq under kontoplanen for døgninstitutionsophold.
Og i 2013 har der været en del fejl konteringer, hvor nogle udgifter til takstbetalinger for et barn
er blevet bogført under 2 forskellige og i nogle tilfælde under 3 forskellige artnumre. Dette havde
gjort at kontrollen og afdækningen, ligesom for mange omposteringer på grund af fejlkontering
har taget længere tid end forventet.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Efter Børne- og familieafdeling (BFA) blev organisatorisk lagt under MIA, har der på området
været en ekstra indsats på at afdække hele anbringelsesområdet, både den faglige og økonomidelen. Forvaltningen er langt fra at have afdækket hele området, men når det er sagt, har fokusset på
især anbringelsesområdet givet det resultat, at forvaltningen d.d. har en ajourført liste over alle
anbringelser. Listen bruges til et fremadrettet dispositionsregnskab, så der skabes et overblik over
de forventede udgifter pr. bruger i de kommende 12-18 måneder med de foranstaltninger, den
enkelte bruger allerede er visiteret til, jf. anbefalinger i Forvaltningsrevisionen for området.
I 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en genopretningsplan for BFA, i dag kaldet en Udviklingsplan. Indsatserne både for økonomistyringen og de faglige er fastlagt, der bl.a. vedrører


bedre styringsværktøjer (dispositionsregnskaber og ledelsesinformation)



Øget forebyggende indsats/hjælp til familien for at nedbringe omfanget af anbringelser



Overblik over sagsstammen. Revisitation af eksisterende sager og prisforhandling med institutioner

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Det resultat som staben har opnået i 2014 under afdækning af et stort og nyt område. Der er opnået overblik over alle anbringelser der er i kommunen. Afdækningen fortsætter i 2015, hvor alle
sagsbehandlere under BFA bliver inddraget. Målet er at der kommer et flow af informationer fra
alle parter, og derved sikres det at forvaltningen på forhånd kan beregne eksakt kommende forbrug.

Der er uarbejdet en genopretningsplan for hele BFA området, som adresserer til de kommende
indsatser samt de forhold som er beskrevet under indsats og resultat.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Udviklingsplanen (tidligere genopretningsplan) iværksættes og gennemføres for at få bremset den
økonomiske udvikling på området. Og at der herunder afsættes de fornødne ressourcer hertil.
Afdækningen af alle aspekter der har med anbringelser at gøre vil fortsætte. Forældrebetalingsdelen mangler stadigvæk. Og dette anses som et vigtigt element i at kunne budgettere så korrekt som
muligt.

Forvaltningen vil i 2015 arbejde for at få en mere sammenhængende organisering af myndighedsområdet på tværs af byerne, ligesom en etablering og gennemførelse af et egentligt ledelsestilsyn
samt institutionstilsyn på området gennemføres.

Og på grund af behovet vil en central kvalitetssikringsfunktionen i forhold til sagsbehandling og
visitation i nye sager etableres – herunder eventuel en yderligere hjemtagning af dispositionsretten
på området til en central enhed med de nødvendige kompetencer på området.

43 - Førtidspension

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

3.845.679
30.955.707
34.801.386

5.082.000
37.070.000
42.152.000

1.900.000
38.892.000
40.792.000

3.512.663
31.142.900
34.655.562

2.262.000
39.201.000
41.463.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Efterpostering
Hovedtotal

-53.645.493
11.768.957
1.133.364
520.784
2.672.782
727.233
2.291.446
2.768.758
10.526.821
237.059
54.341.746
1.054.712
403.216

-51.534.000
14.888.000
1.083.000
490.000
1.970.000
614.000
1.737.000
3.649.000
11.604.000
266.000
56.187.000
1.002.000
196.000

-51.534.000
10.760.000
1.083.000
585.000
2.665.000
1.614.000
2.014.000
3.339.000
11.791.000
302.000
56.809.000
1.002.000
362.000

34.801.386

42.152.000

40.792.000

0
3.771.761
409.128
201.098
927.095
524.658
506.174
1.139.091
4.197.718
64.332
22.041.626
487.076
155.864
229.941
34.655.562

30 - Skattepligtige sociale ydelser
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

83.272.628
5.174.251
-53.645.493

87.701.000
5.985.000
-51.534.000

87.834.000
4.492.000
-51.534.000

34.801.386

42.152.000

40.792.000

4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov
4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov
Hovedtotal

78.594.532
5.867.965
-50.036.876
229.941
34.655.562

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der ses et samlet forbrug på 85 % af en samlet bevilling på 40.792 t.kr. i 2014, hvilket medfører et
mindreforbrug på 6.1 mio. kr.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det lavere forbrug i 2014 skyldes blandt andet, at kommunen har arbejdet intensivt på, at bringe
borgerne i arbejdsprøvning, revalidering, flexjobs m.v., hvilket har reduceret forbruget.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Kommunens øget fokus på arbejdsprøvning, revalidering m.v. har givet de ønskede resultater nemlig at begrænse tildelingen af førtidspension.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
At flere og flere borgere bliver sat i arbejdsprøvning m.v. for at vurdere om de stadigvæk kan bidrage til samfundet frem for at komme på førtidspension.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger.

44 - Underholdsbidrag

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud
Hovedtotal

4.235.119
4.235.119

5.000.000
5.000.000

8.800.000
8.800.000

10.205.379
10.205.379

6.598.000
6.598.000

0000 - Blank
Hovedtotal

4.235.119
4.235.119

5.000.000
5.000.000

8.800.000
8.800.000

10.205.379
10.205.379

19.368.830
-15.133.712
4.235.119

19.500.000
-14.500.000
5.000.000

21.000.000
-12.200.000
8.800.000

19.926.227
-9.720.847
10.205.379

31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
70 - Takstbetaling
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Området kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,4 mio. kr. Området er lovbestemt,
hvilket gør det vanskelig at styre på kort sigt. Dette kan give store forskelle år efter år.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Området er meget påvirket af samfundsøkonomien og den generelle arbejdsløshed i kommunen. Hvis der sker et fald i samfundsøkonomien eller arbejdsløsheden stiger vil området ofte
mærke en stigning pga. betalingsevnen derved falder.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
På området er der som sådan ikke en ene til ene sammenhæng i indsatserne, da det er som
før nævnt er meget afhængig af udefra kommende faktorer. Mulighederne for indsatser er
mere af forbyggende karakter, så som arbejdet med at få arbejdsløsheden ned, i gang sætte
nogle tilbud som skal hjælpe familierne til ikke at blive skilt.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen bemærkning
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Der arbejdes med at få en bedre debitor indkrævning og derigennem sikre at kommunen for flere penge hjem. Dette skal på sigt gøre at budgettet kan overholdes.

45 - Offentlig hjælp

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24
4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig
Hovedtotal

66.898.430
2.923.974
69.822.404

60.321.000
3.472.000
63.793.000

73.321.000
3.272.000
76.593.000

72.806.233
2.520.361
75.326.594

65.810.000
2.415.000
68.225.000

0000 - Blank
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

-375.644
12.335.655
1.745.544
176.008
1.167.611
230.642
1.867.325
2.543.439
5.980.933
323.805
42.858.392
379.348
589.347
69.822.404

532.000
10.998.000
1.800.000
238.000
1.152.000
481.000
1.670.000
2.496.000
5.342.000
295.000
37.803.000
407.000
579.000
63.793.000

532.000
14.551.000
2.150.000
274.000
1.372.000
481.000
1.870.000
2.496.000
7.842.000
295.000
43.874.000
607.000
249.000
76.593.000

473.279
14.336.099
2.133.697
270.441
1.323.065
405.526
2.099.042
2.027.064
7.595.012
338.924
43.412.114
604.092
308.240
75.326.594

30 - Skattepligtige sociale ydelser
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

66.898.430
8.113.344
-4.696.403
-492.968
69.822.404

60.321.000
3.637.000
-165.000
63.793.000

73.321.000
3.437.000
-165.000
76.593.000

72.806.233
6.126.329
-2.855.631
-750.336
75.326.594

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der ses et samlet forbrug på 98 % af en samlet bevilling på 76.593 t.kr. i 2014. Dette giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Kontoen har fået tildelt en tillægsbevilling på 12.800 t.kr.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Behovet for tillægsbevilling skyldes, at der i 2014 er sket en øget tilgang af ledige til kommunen fra
andre grønlandske kommuner og Danmark. Denne tilgang ser desværre ud til at forsætte i 2015.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Kommunen har arbejdet målrettet på at kvalitetssikre sagsbehandlingen på området med henblik på
at minimere fejludbetalinger.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Nedbringelse af fejludbetalinger og derigennem sikre en ensartede sagsbehandling for alle bruger.
Indsatsen bidrager også positivt til at holde udgifterne

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger.

46 - Andre sociale ydelser

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

1.152.126
2.698.402
15.867.743
19.718.271

1.258.000
2.216.000
18.475.000
21.949.000

1.258.000
2.666.000
17.775.000
21.699.000

1.139.109
2.620.323
16.238.537
19.997.969

1.237.000
2.516.000
18.173.000
21.926.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

-34.170.747
5.458.609
1.439.758
6.596.831
40.292.355
63.069
38.394
19.718.271

-35.895.000
5.587.000
1.096.000
7.250.000
43.741.000
133.000
37.000
21.949.000

-35.895.000
5.587.000
1.096.000
7.250.000
43.491.000
133.000
37.000
21.699.000

0
1.838.393
270.368
2.440.543
15.437.436
11.229
19.997.969

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
30 - Skattepligtige sociale ydelser
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

2.105.551
8.881
6.720
59.056
105.486
156.948
8.216
83.723
47.583
153.814
11.521.257
39.669.359
-1.700
-35.877
-34.170.747
19.718.271

2.216.000
12.353.000
43.275.000
-35.895.000
21.949.000

2.666.000
12.353.000
42.575.000
-35.895.000
21.699.000

2.124.039
11.626
186.230
58.448
182.495
1.052
97.176
27.434
35.815
11.391.091
40.596.343
-13.550
-90.442
-34.609.788
19.997.969

4601 - Dagpenge ved barsel m.v.
4602 - Sociale boliger (herberg)
4603 - Udbetaling af boligsikring
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der ses et samlet forbrug på 92 % af en samlet bevilling på 21.699 t.kr. i 2014. Hvilet svare til et
mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Kontoen dækker over udbetaling af lovpligtige ydelser så som boligsikring, dagpenge ved barsel
samt udgifter til Sociale boliger.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Kommunen har arbejdet målrettet på at effektivisere sagsbehandlingen og ikke mindst kontrollen
på området boligsikring, hvilket har medført markant lavere udgifter hertil.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Implementering af kontrolprocedurer for udbetaling af boligsikring.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger.

47 - Ældreforsorg

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

12.685.655
11.446.782
54.520.727
14.923
13.299.790
1.904.299
2.566.252
96.438.428

16.843.000
12.298.000
52.977.000
13.630.000
1.713.000
2.048.000
99.509.000

16.843.000
11.708.000
52.977.000
14.880.000
1.713.000
3.348.000
101.469.000

13.362.123
10.808.505
50.700.432
881
14.753.222
1.555.824
2.936.930
94.117.917

16.568.000
12.020.000
52.355.000
15.067.000
1.702.000
2.079.000
99.791.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Efterpostering
Hovedtotal

-88.720.533
15.859.262
1.386.917
227.721
2.221.263
1.194.995
2.744.568
5.900.993
26.809.903
3.279.517
118.228.172
6.313.707
991.944

-66.088.000
15.129.000
1.298.000
628.000
2.454.000
1.344.000
2.759.000
5.077.000
23.402.000
2.439.000
104.430.000
5.885.000
752.000

-66.088.000
15.629.000
1.298.000
238.000
2.454.000
1.344.000
2.759.000
5.827.000
23.202.000
3.139.000
105.030.000
5.885.000
752.000

96.438.428

99.509.000

101.469.000

2.243.705
8.728.831
343.797
52.811
548.063
307.076
643.891
3.149.921
11.177.851
1.790.812
60.295.683
3.759.632
454.214
621.631
94.117.917

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
06 - Vacantboliger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
30 - Skattepligtige sociale ydelser
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner
50 - Anlægsudgifter
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

69.539.962
809.815
12.059
245.001
2.187.601
2.951.394
5.121.274
941.279
4.708.543
3.103.032
250
100.886.452
2.673.510
2.566.252
587.692
-1.785.810
-101.448
-3.193.822
-94.814.609

70.859.000
803.000
15.000
409.000
1.961.000
2.059.000
4.940.000
835.000
3.981.000
1.743.000
9.000
77.926.000
5.993.000
2.048.000
-1.507.000
-106.000
-2.462.000
-69.997.000

71.299.000
803.000
15.000
409.000
1.961.000
2.109.000
5.110.000
945.000
3.871.000
1.743.000
9.000
81.235.000
2.684.000
3.348.000
-1.507.000
-106.000
-2.462.000
-69.997.000

96.438.428

99.509.000

101.469.000

4701 - Alderspension
4702 - Hjemmehjælp
4709 - Aldersdoms- og plejehjem
4710 - Ældreboliger
4711 - Ældrekollektiver
4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre
4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsnet
Hovedtotal

69.324.586
631.433
244.807
1.938.656
2.141.723
4.317.588
586.823
4.072.790
2.143.635
483
101.614.827
3.300.540
2.315.299
-1.870.262
-114.700
-2.515.744
-94.636.198
621.631
94.117.917

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 47 ses et forbrug på 92,8 % af 101.469 t.kr, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 7.351
mio. kr.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Kommunen har i 2014 arbejdet målrette på en række områder, der har medvirket til en effektiv drift
af kommunens ældreområde. Det være sig personaletilpasninger, plejetyngdemålinger, BOM modellen inden for visitationsområdet, indførelse af kvalitetsstandarder og nedbringelse af sygefravær
blandt personalet. Endvidere blev der arbejdet målrettet på at hjemtage borgere fra sundhedsvæsnet,
der var færdigbehandlet. På hjemmehjælpsområdet blev der ligeledes arbejdet på indførelsen af
kvalitetsstandarder og re-visitering.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ovennævnte indsatser har ikke blot gjort, at kommunen har overholdt sit budget på området, men
forhøjet serviceniveauet til gavn for kommunens borgere.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
At afdelingen har formået at give området et stort kvalitetsløft, sikret brugerne bedre services indenfor budgettet.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger.

48 - Handicapområdet

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

4800 - Fællesudgifter
4801 - Hjemmeboende handicappede børn
4802 - Hjemmeboende handicappede voksne
4803 - Bofællesskaber
4804 - Aktiviteter handicappede børn
4805 - Aktiviteter handicappede voksne
4814 - Terapeuter
4815 - Hjælpemidler
4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn
4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne
4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn
4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne
Hovedtotal

1.693.829
6.352.564
6.903.421
16.607.632
3.123.854
2.093.426
3.612.517
1.892.378
6.622.532
23.327.884
3.115.715
46.674.678
122.020.430

2.409.000
5.858.000
8.926.000
18.376.000
2.863.000
2.587.000
3.311.000
1.960.000
6.002.000
22.809.000
4.374.000
44.323.000
123.798.000

1.959.000
5.858.000
8.726.000
17.976.000
2.863.000
2.587.000
4.011.000
1.960.000
12.602.000
37.809.000
4.374.000
44.323.000
145.048.000

1.441.426
6.152.434
7.363.857
16.945.021
2.967.346
2.431.299
3.431.755
1.699.909
17.209.276
37.041.616
2.946.515
44.121.842
143.752.296

1.878.000
5.864.000
8.788.000
18.195.000
2.862.000
1.078.000
3.320.000
1.983.000
12.791.000
38.376.000
4.440.000
44.990.000
144.565.000

0000 - Blank
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal

88.717
7.915.008
399.583
2.637.089
110.980.033

52.000
5.937.000
257.000
4.249.000
113.303.000

52.000
6.368.000
1.007.000
3.418.000
134.203.000

122.020.430

123.798.000

145.048.000

2.098
91.346
7.370.451
758.606
3.828.328
123.950.989
7.750.478
143.752.296

36.262.552
497.026
94.021
650.474
231.437
682.056
1.803.254
518.526
282.440
1.584.646
81.521.334
-1.150
-728.062
-866.027
-512.098

37.863.000
1.591.000
176.000
1.051.000
374.000
781.000
1.702.000
755.000
135.000
1.518.000
79.708.000
-700.000
-1.146.000
-10.000

38.646.000
1.533.000
176.000
651.000
364.000
781.000
1.692.000
752.000
130.000
1.471.000
100.708.000
-700.000
-1.146.000
-10.000

122.020.430

123.798.000

145.048.000

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

36.879.794
388.693
59.415
317.927
241.919
723.449
1.393.755
532.394
187.729
1.566.210
95.348.110
-17.850
-771.258
-848.470
7.750.478
143.752.296

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Området går ud af 2014 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 0,9 % af budgettet for
2014. Selvom der på området er et mindreforbrug har flere af de underlæggende konti et merforbrug, som samlede set bliver opvejet af de mindreforbrug, som er på de resterende konti.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Kommunen har i 2014 arbejdet målrette på området der dækker voksne handicappede borgere. Der
er blandt andet indført nye kvalitetsstandarder, re-visitering og en kritisk gennemgang af støttepersonsordningen uden at servicekvaliteten til kommunens voksne handicappede borgere er blevet
forringet.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ovennævnte indsatser har ikke blot gjort, at kommunen har overholdt sit budget på området, men
forhøjet serviceniveauet til gavn for kommunens borgere, dog er der forsat et arbejde med at få det
optimale ud af de institutioner og tilbud som er under området. Dette arbejder forsætter i 2015.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
At der er indgået aftaler om hjemtagelse af borgere.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkninger.

49 - Andre sociale udgifter

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte
4903 - Krisecentre
4904 - Misbrugbehandling
4906 - Velfærdsudvalgets dispositionskonto
4907 - Rejsende Sagsbehandler team
4925 - Andet
Hovedtotal

2.747.414
594.460
1.109.661
1.512.482
265.031
6.229.048

2.262.000
1.402.000
2.118.000
357.000
6.139.000

2.262.000
1.402.000
2.318.000
357.000
6.339.000

1.560.807
620.875
2.655.671
0
70.246
4.907.600

2.296.000
1.401.000
2.150.000
-502.000
5.345.000

01 - Fælles
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Hovedtotal

2.782.016
683.358
615.247
2.148.426
6.229.048

2.365.000
634.000
3.140.000
6.139.000

2.365.000
634.000
3.340.000
6.339.000

1.667.669
1.281.146
242.341
1.716.443
4.907.600

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

1.365.964
383.371
6.590
1.273.354
218.209
30.350
23.038
78.463
154.454
236.973
2.749.914
-289.132
-2.500
6.229.048

1.224.000
368.000
10.000
2.118.000
27.000
24.000
40.000
113.000
123.000
102.000
2.262.000
-272.000
6.139.000

1.224.000
368.000
10.000
2.318.000
27.000
24.000
40.000
113.000
123.000
102.000
2.262.000
-272.000
6.339.000

706.602
214.855
5.633
2.053.512
226.364
8.598
13.811
146.683
125.623
430.371
1.560.807
0
-260.509
-324.750
4.907.600

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 49 der vedrører Krisecentre er der et mindreforbrug i 2014 på i alt 781.000 kr. Mindre
forbruget skyldes flere primært flere driftstilskud fra Selvstyret end ansøgt samt besparelse i lønudgifter ved at spare rengøringspersonale.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Området er ved at optimeres til at kunne komme med flere tilbud til de kvinder og børn som benytter sig af krisecentret.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Opstart af et tilbud på et behandlingsforløb, efter brugerne har forladt krisecentret, så de kan arbejde med den fysiske og psykiske vold de har været eller er udsat for.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

5001 - Fælles formål
5002 - Vuggestuer
5003 - Børnehaver
5004 - Fritidshjem
5005 - Integrerede institutioner
5006 - Dagpleje
Hovedtotal

-8.457.074
23.803.506
23.931.250
20.484.173
80.645.972
2.888.859
143.296.686

-6.896.000
24.751.000
22.990.000
19.848.000
76.930.000
4.381.000
142.004.000

-11.035.000
24.763.000
22.997.000
18.548.000
75.634.000
2.500.000
133.407.000

-10.904.093
23.978.346
22.304.786
18.348.909
77.505.625
3.835.068
135.068.641

-16.229.000
24.692.000
23.912.000
19.799.000
76.702.000
4.374.000
133.250.000

0000 - Blank
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

30.147
2.056.904
10.243.649
558.554
451.552
3.390
306.629
695.081
2.668.687
39.470
8.921.027
1.227.386
113.914.569
2.179.642
143.296.686

35.000
2.455.000
9.637.000
645.000
615.000
899.000
594.000
525.000
2.640.000
9.241.000
1.001.000
110.882.000
2.094.000
741.000
142.004.000

35.000
1.863.000
9.666.000
645.000
515.000
254.000
544.000
525.000
2.609.000
9.096.000
431.000
105.632.000
1.369.000
223.000
133.407.000

24.048
2.262.989
9.218.081
579.612
408.757
577.576
467.390
552.338
2.475.817
14.142
8.475.637
745.977
107.069.819
1.735.474
460.985
135.068.641

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
11 - EDB
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

129.408.715
2.846.330
789.636
2.449.515
2.797.136
7.601.747
1.958.257
4.558.185
3.962.186
1.899.404
2.741.000
-17.707.136
-8.289
143.296.686

125.618.000
3.609.000
1.155.000
27.000
2.906.000
2.429.000
8.336.000
1.812.000
5.081.000
4.048.000
1.633.000
3.597.000
-18.247.000
142.004.000

120.406.000
1.959.000
1.091.000
27.000
2.446.000
2.718.000
7.984.000
1.870.000
4.971.000
3.517.000
1.736.000
3.005.000
-18.323.000
133.407.000

124.860.687
1.635.251
493.228
8.147
2.381.664
2.493.072
7.166.882
878.862
5.019.183
3.558.138
1.477.696
3.005.000
-17.878.809
-30.361
135.068.641

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 50 er der et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1.662 mio.kr.
Merforbruget skyldes primært fejlagtig beregning af lønforbruget under integreret institutioner, og
dermed forventet mindreforbrug ved årets afslutning, der gjorde at et beløb svarende til 8.597 mio.
kr. blev omplaceret til både kommunekassen samt andre hovedkonti.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
I 2014 blev der indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle
får bevilget ude fra ens principper. Der er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitetsniveauet i det omfang der har været muligt. Der er løbende foretaget analyser og skøn på hvordan
områderne vil udvikle sig i 2014, hvilket der er handlet på. Alt i alt har 2014 været et år hvor der
har været en klar sammenhæng mellem aktiviteter og forbrug.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på området 50-01 ”fælles konto” været en ekstra indsats for at opnå stordriftsfordele samt
overblik og bedre budgetstyring.
Det gjorde man ved at henlægge alle bevillinger til køb af inventar og under fælles konto. Fordelen var at der opnås en stordriftsfordel ved fælles indkøb og dermed opnå et minimum standard for
alle kommunens daginstitutioner.
Daginstitutionsafdelingen har endvidere harmoniseret bevillinger til driftsbudgettet for alle daginstitutioner og dagplejere, således at der benyttes ens principper ved tildeling af bevillinger af løn,

vikar, faste omkostninger m.m.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
I forbindelse med arbejdet med kapacitets tilpasning og konsolidering er et fritidshjem i lejede
lokaler i Nuuk afviklet og børn og personale overflyttet til andre fritidshjem. Special daginstitutioner for børn med autisme og ADHD i lejede lokaler blev overflyttet til integreret institution Umiaq, hvis fritidsafdeling blev omlagt til specialafdeling. Derudover er der sammenlægning af ledelse, hvor 6 små daginstitutioner bliver sammenlagt til 3 ledere. Endvidere er en børnehave i Paamiut nedlagt og børn og personale overflyttet til ledige lokaler i en anden daginstitution, hvis 2 grupperum tidligere blev afviklet på grund af nedsat børnetal. Endelig blev integrerede daginstitutioner
i bygderne Arsuk og Qeqertarsuatsiaat omlagt til dagplejeordninger på grund af nedsat børnetal.
I forbindelse med arbejdet med kapacitetstilpasning og pladsgaranti for børn fra 1. til 3. klasser,
startede Daginstitutionsafdelingen et projekt AKO, hvor man sammenlægger 2 forskellige dagtilbud, nemlig fritidshjem- og skolepasningstilbud. Rammerne for tilbuddets pædagogiske indhold er
færdigt og AKO vil have et tæt samarbejde med skolen bl.a. for at styrke almenundervisning via
pædagogisk indsats og sammenhæng mellem skole og dagpasning efter skoletid.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Forvaltningen skal fortsat arbejde på kapacitetstilpasning af vuggestue- og børnehavepladser i
Nuuk i 2015. Målet er politisk godkendelse af forslaget om kapacitetstilpasningen ved udgangen
af 1. kvartal.
Forvaltningen fortsætter med AKO- projektet, hvor planen er at implementeringen sker fra 01.
august 2015. Målet i 2015 er at få en politisk godkendelse, hvorvidt tilbuddet skal være gratis
eller der skal indføres en samlet forældrebetaling.

51 - Skolevæsenet

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

5101 - Den kommunale skole
5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor
5111 - Kollegier og skolehjem
5112 - Uddannelsestilskud
Hovedtotal

274.581.533
9.222.247
14.616.364
86.159
298.506.303

267.360.000
7.900.000
11.552.000
286.812.000

265.360.000
7.900.000
11.552.000
284.812.000

261.394.167
7.677.437
13.366.758
68.850
282.507.212

255.366.000
7.625.000
11.463.000
274.454.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

33.981.549
42.667.593
2.847.350
1.523.488
5.382.325
1.922.804
5.140.300
7.482.620
3.886
21.043.846
3.024.695
172.490.251
535.165
460.432
298.506.303

35.174.000
37.965.000
2.864.000
1.543.000
5.814.000
1.881.000
5.950.000
7.490.000
17.709.000
2.954.000
163.668.000
2.952.000
848.000
286.812.000

35.074.000
34.865.000
2.264.000
1.543.000
5.669.000
1.881.000
6.550.000
7.790.000
15.709.000
2.616.000
167.051.000
2.952.000
848.000
284.812.000

36.788.744
37.300.623
2.285.781
1.231.670
5.211.547
1.924.505
6.556.198
8.191.550
18.326.208
2.501.468
158.446.720
2.898.065
844.134
282.507.212

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
06 - Vacantboliger
10 - Kontorholdsudgifter
11 - EDB
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

213.153.116
12.957.548
285.717
2.584.791
6.519.543
3.649.323
4.368.505
17.220.794
4.092.577
14.525.159
9.658.905
2.594.626
86.159
10.755.995
-2.728.892
-208.823
-1.008.739
298.506.303

210.655.000
10.878.000
4.867.000
5.872.000
3.312.000
3.400.000
17.836.000
2.952.000
12.704.000
7.486.000
1.350.000
9.954.000
-1.840.000
-135.000
-2.479.000
286.812.000

210.317.000
9.705.000
4.502.000
5.972.000
3.415.000
3.713.000
16.982.000
3.047.000
12.758.000
7.551.000
1.350.000
9.954.000
-1.840.000
-135.000
-2.479.000
284.812.000

207.330.137
9.471.680
2.311.437
4.582.886
3.558.889
3.826.651
19.560.604
2.438.084
14.585.578
9.074.850
1.389.068
68.850
10.166.947
-1.691.146
-881.140
-3.286.161
282.507.212

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 51 er der et mindreforbrug i 2014 på 2.305 mio. kr. Mindreforbruget består af både reale
mindreforbrug samt merforbrug, der samlet set ender op i et mindreforbrug. Overordnet set har
forbrug og bevillingen passet godt overens med de planer og forudsætninger for 2014. Resultatet
bunder i at nogle områder har haft større aktivitet end antaget medens andre har haft lavere aktivitet.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Et skoleår kører fra 01. august til 31. juli. Derfor er det nødvendigt med løbende tilpasninger hen
over et budgetår, således at aktivitetsplanerne for skolerne passer til bevillinger i det omfang det er
muligt. Der er løbende foretaget analyser og skøn på hvordan området ville udvikle sig i 2014,
hvilket der er handlet på. Alt i alt har 2014 været et år hvor der har været en del sammenhæng mellem aktivitet og forbrug.
En del af konto 51 som vedrører elevhjemmene i Kommuneqarfik Sermersooq havde et reelt merforbrug.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på ansættelsesområdet (lærer) været en ekstra indsats på at harmonisere, hvilket har påvirket de andre områder i en positiv retning og derved skabt større råderum og handle muligheder
indenfor de givende rammer. Dette viser at vores fokus område har givet det resultat, som var øn-

sket samtidig med at sidegevinsterne har gjort det muligt for skolerne at arbejde udefra det samme
budgetmæssige vilkår til gavn for elever, forældre og de ansatte.
Skoleafdelingen har endvidere harmoniseret og evalueret kurser, efter – og videreuddannelser for
lærerne, ligesom en eventuel skæv lærerafgang fra de enkelte skoler blev reguleret ved omplaceringer eller naturlig afgang indenfor alle skoler i hele kommunen.

Indsatserne har også gjaldet for 9. og 10. klasser fra Ittoqqortoormiit, der boede på elevhjemmene i
Tasiilaq og Nuuk. Ordningen gjaldt fra 01. januar 2013 indtil 31. juli 2014, hvor skoleafdelingen
inden da havde foretaget en evaluering der skal danne udgangspunkt for en beslutning, om ordningen skal forsættes eller bringes ophør.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Det regnskabsmæssige resultat vi opnåede på området via det fælles samarbejde imellem forvaltningen og alle skoler, ligesom udarbejdelse af kvalitetsrapporten samt sektorplanen står som den
helt store succes historie i 2014. Især ønsker forvaltningen at fremhæve det store arbejde skoleafdelingen har udført i forbindelse med tilblivelsen af sektorplanen.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der arbejdes fortsat med harmoniseringen indenfor skoleområdet for hele Kommuneqarfik Sermersooq. Et mål for 2015 er reorganisering af kursus og videreuddannelsesmuligheder for lærerne.
Planen er at der oprettes et kommissoriet der skal foretage en pilotundersøgelse, hvor skoleafdelingen inddrager et mindre antal af de lærere, der allerede har gennemført forskellige kurser og videreuddannelser. Dette for at gennemføre et eksemplarisk forsøg med pædagogisk aktionsforskning i
måder at måle, dokumentere eller sandsynliggøre værdien af de kurser, efter- og videreuddannelser,
som lærerne gennemfører.
Fremover vil afdelingen udarbejde kvalitetsrapporten i henhold til anbefalingerne i forvaltningsrevisionen. Kvalitetsrapporten vil indeholde kommunens egne vurdering af realiserede resultater og i
det tilfælde hvor realiserede resultater ikke vurderes som værende tilfredsstillende vil rapporten
indeholde en beskrivelse af planlagte tiltag til styrkelse af området.

53 - Firtidsvirksomhed

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

5301 - Fritidsundervisning
5303 - Fritidsklubber/skolepasning
5306 - Kultur- og folkeoplysning
5307 - Forsamlingshuse mv.
Hovedtotal

4.868.009
35.048.571
18.385.287
715.413
59.017.280

5.537.000
26.212.000
19.326.000
789.000
51.864.000

5.669.000
29.001.000
23.404.000
789.000
58.863.000

5.553.807
30.250.042
21.632.858
995.631
58.432.339

4.720.000
28.857.000
21.973.000
776.000
56.326.000

0000 - Blank
01 - Fælles
10 - Tasiilaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

-136
5.328.229
6.213.413
35.885
1.439.610
2.338
3.705.835
288.542
41.203.781
732.225
67.559
59.017.280

4.834.000
6.001.000
247.000
1.722.000
2.945.000
263.000
35.110.000
651.000
91.000
51.864.000

5.290.000
8.005.000
87.000
1.819.000
4.011.000
263.000
38.163.000
1.149.000
76.000
58.863.000

7.067.465
7.867.214
10.814
1.502.547
3
4.280.279
185.906
36.793.294
693.407
31.410
58.432.339

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
11 - EDB
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
25 - Husleje m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
70 - Takstbetaling
71 - Lejeindtægter
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

47.687.387
1.683.424
805.290
127.371
2.418.094
2.500.150
2.728.398
1.604.310
4.945.957
3.190.666
1.361.488
-34.032
-5.307.683
-4.693.540
59.017.280

41.904.000
1.733.000
722.000
225.000
2.120.000
2.203.000
2.453.000
1.545.000
4.366.000
2.829.000
1.397.000
-34.000
-5.374.000
-4.225.000
51.864.000

46.490.000
1.183.000
685.000
205.000
2.757.000
2.332.000
2.453.000
2.119.000
5.012.000
3.306.000
1.397.000
-34.000
-4.787.000
-4.255.000
58.863.000

47.274.055
986.406
663.859
50.380
2.748.192
2.345.393
2.252.882
1.651.276
4.834.499
3.503.338
1.526.661
-36.385
-4.978.367
-4.389.849
58.432.339

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 53 er der et samlet lille mindreforbrug i 2014 på i alt 431.000 kr. Mindre forbruget består
af både reale mindre forbrug samt merforbrug, der samlet set ender op i et mindre forbrug. Hovedkonto 53 er en samling af konti der både er underlagt MIA og Fælles Service. Det der vedrører
MIA er Fritidsklubber/Skolepasninger der reelt isoleret set har et merforbrug på i alt 1.249.000 kr.
Merforbruget skyldes primært overtagelse af driftsudgifter for Skolepasningen Nanoq i Paamiut,
mod vi lagde bevillingen under en anden hovedkonto 53-01.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitets niveauet i det omfang der har været
muligt. Der er løbende foretaget analyser og skøn på hvordan områderne vil udvikle sig i 2014,
hvilket der er handlet på. I forbindelse med sammenlægningen kunne der godt havde været udarbejdet en mere dybdegående analyse. Sammenlægningen tog desværre længere tid end antaget,
hvilket medførte at analyse ikke med udarbejdet.
Resultatet viser derfor at der har været en mindre sammenhæng mellem aktiviteter og forbrug i
2014.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på området 53-03 ”Skolepasninger/fritidsklubber” været en ekstra indsats for at opnå stordriftsfordele samt overblik og bedre budgetstyring.
Daginstitutionsafdelingen har udarbejdet principper ved tildeling af driftsbudgetter for alle konti, så
området får løftet op med hensyn til personalenormering og aktivitetsrelaterede udgifter.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Daginstitutionsafdelingen har brugt meget tid på at få området afdækket og dokumenteret det arbejde, der foregår i fritidsklubber og skolepasninger.
I forbindelse med arbejdet med kapacitetstilpasning og pladsgaranti for børn fra 1. til 3. klasser,
startede Daginstitutionsafdelingen projekt AKO, hvor man sammenlægger 2 forskellige dagtilbud,
nemlig fritidshjem- og skolepasningstilbud. Rammerne for tilbuddets pædagogiske indhold er færdigt og AKO vil have et tæt samarbejde med skolen bl.a. for at styrke almenundervisning via pædagogisk indsats og sammenhæng mellem skole og dagpasning efter skoletid.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Forvaltningen fortsætter med AKO- projektet, hvor planen er at implementeringen sker fra 01.
august 2015. Målet i 2015 er at få en politisk godkendelse, hvorvidt tilbuddet skal være gratis eller
der skal indføres en samlet forældrebetaling.

56 - Museer

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

5602 - Kommunale museer
Hovedtotal

2.359.417
2.359.417

2.599.000
2.599.000

3.001.000
3.001.000

2.519.727
2.519.727

2.816.000
2.816.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal

6.074
583.033
53.395
900
497.593
1.218.422

447.000
566.000
52.000
441.000
193.000
900.000

178.000
768.000
56.000
441.000
268.000
1.290.000

2.359.417

2.599.000

3.001.000

101.864
570.650
43.438
744.658
1.048.857
10.260
2.519.727

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
Efterpostering
Hovedtotal

1.506.182
11.309
108.488
341.329
159.718
39.912
171.738
306.671
141.652
-59.396
-368.186

1.629.000
101.000
65.000
31.000
134.000
35.000
145.000
306.000
153.000
-

1.629.000
123.000
68.000
132.000
211.000
35.000
81.000
528.000
194.000
-

2.359.417

2.599.000

3.001.000

1.642.327
35.890
67.692
245.434
196.364
20.663
63.289
460.503
154.744
-66.602
-310.836
10.260
2.519.727

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 56 (kommunale museer) er der et mindre forbrug i 2014 på 500.000 (481.273).
Overordnet set har bevillingen passet godt overens med de planer og forudsætninger for 2014.
Resultatet bunder i at nogle områder har haft større aktivitet end antaget men andre har haft lavere
aktivitet. Der har været personaleudskiftning på museet i Nuuk, hvilket udgør en ¼ af mindreforbruget.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitetsniveauet i det omfang det har været
muligt. Der er løbende foretaget skøn på hvordan områderne ville udvikle sig i 2014, hvilket der er
handlet på. Grundet personalemangel på museet i Nuuk, har der været færre aktiviteter.
Alt i alt har 2014 været et år hvor der har været en klar sammenhæng mellem aktivitet og forbrug.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på område 56 været en ekstra indsats på at styrke samarbejde mellem de kommunale museer. Der har ligeledes været oprettet fælles konti, for at fordele udgifter mellem museerne. Museerne
har forskellige behov fra år til år. Målet er at de tre museer i hhv. Tasiilaq, Paamiut og Nuuk, samt
mindestuen i Ittoqqortoormiit har så tæt et samarbejde at der forekommer en rød tråd mellem dem i
det omfang det giver mening.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Vi har haft en del gode udstillinger på de tre museer i hhv. Tasiilaq, Paamiut og Nuuk, samt deltaget i samarbejde omkring Kulturnat, International sprogdag, Nationaldag, Højtlæsning og juleklip,
samt andre åbne arrangementer for borgere i alle aldre.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der arbejdes stadigvæk på at øde synligheden og kendskabet til vores kommunale museer. Dette
anses stadigvæk som et vigtig element i den samlede portefølje af tilbud til borgenre og vil forsætte
i 2015.

59 - Tilskud til firtidsvirksomhed og kulturelle formål

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål
5903 - Tilskud til idrætsformål
5904 - Tilskud til kulturhus
5907 - Kulturrådet
Hovedtotal

2.139.190
12.131.217
4.891.992
2.940.946
22.103.345

2.910.000
11.057.000
4.647.000
3.000.000
21.614.000

1.863.000
16.414.000
4.965.000
3.000.000
26.242.000

1.640.626
20.557.892
4.965.000
3.000.000
30.163.518

2.396.000
19.486.000
4.539.000
2.545.000
28.966.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
Hovedtotal

3.524.279
1.079.631
58.872
568.771
13.560
16.858.233
22.103.345

3.835.000
1.493.000
230.000
641.000
14.000
15.401.000
21.614.000

3.231.000
1.253.000
230.000
591.000
14.000
20.923.000
26.242.000

3.235.450
1.283.776
200.439
579.653
9.331
24.854.869
30.163.518

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
16 - Forplejningsudgifter
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
25 - Husleje m.v.
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

847.492
350.713
39.050
1.074.463
8.397
860
173.995
378.750
21.795.625
-115.000
-2.451.000
22.103.345

21.614.000
21.614.000

86.000
26.156.000
26.242.000

30.171.718
-8.200
30.163.518

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
På konto 59 (tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål) er der et merforbrug i 2014 på
3.922.000.
Overordnet set har bevillingen passet godt overens med de planer og forudsætninger for 2014.
Resultatet bunder i at nogle områder har haft større aktivitet end antaget men andre har haft lavere
aktivitet. Der har generelt været besparelser på kulturelle aktiviteter i kommunen, samt været lukninger af foreninger nogle steder i kommunen.

Årsag til et lille merforbrug er blandt andet at Kommuneqarfik Sermersooq pr. 1. april 2014 står for
sportsforeningernes halleje. Dertil at der er en markant stigning i aktivitetsniveauet inden for idræt.
På konto 59 ligger der desuden et budget for AWG2016, disse midler er beregnet eksternt.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Det er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitetsniveauet i det omfang det har været
muligt. Der er løbende foretaget skøn på hvordan områderne ville udvikle sig i 2014, hvilket der er
handlet på. Aktivitets niveauet er dalet i nogle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq, mens de er
øget i andre. Ligeledes har der været mindre efterspørgsel på støttekroner til aktiviteter.
Alt i alt har 2014 været et år hvor der har været en klar sammenhæng mellem aktivitet og forbrug.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ved de kulturelle aktiviteter har man valgt at se på effektivisering af opgaverne samt på forbrug.
Der er således kunne arrangeres aktiviteter for færre midler end hidtil. Nogle aktiviteter har ikke
været mulige.
I arbejdet med foreningslivet, er der påbegyndt et arbejde for at sikre aktiviteter afholdt af foreningslivet til fordel for en bredere del af befolkningen.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Konto 59 dækker aktiviteter indenfor Kultur og fritid i hele kommunen, samt driftstilskud til Kulturhuset Katuaq og Kulturrådet.
Der har i 2014 været afholdt nationaldag i børnehøjde, arbejdet med kulturrygsækken er påbegyndt
samt forebyggende arbejde i form af aktiviteter for borgere i alle aldre i form af kulturelle aktiviteter og i foreningslivet. Herunder sørger Kommuneqarfik Sermersooq for halleje til idrætsforeninger.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der arbejdes stadigvæk på at øde synligheden og skabe et tættere samarbejde med de foreninger der
arbejder inden for kultur og fritidsområdet. Dette anses stadigvæk som et vigtig element i den samlede portefølje af tilbud til borgenre og vil forsætte i 2015.

66 - Renovation m.m.

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet
6602 - Dagrenovation
6603 - Natrenovation
6604 - Renovationsanstalten
6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og
Hovedtotal

-2.099.345
2.181.342
5.011.461
220.491
1.979.813
7.293.762

-2.771.000
1.975.000
4.519.000
443.000
-864.000
3.302.000

-2.171.000
2.699.000
5.209.000
713.000
-1.394.000
5.056.000

-2.212.318
2.554.189
4.528.777
612.961
-1.581.296
3.902.315

-5.813.000
6.446.000
4.582.000
449.000
-881.000
4.783.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Efterpostering
Hovedtotal

-2.099.345
2.092.384
713.608
690.268
880.200
621.717
918.520
876.894
695
586.274
81.602
723.818
765.543
441.583

-2.771.000
1.721.000
616.000
553.000
729.000
562.000
666.000
810.000
288.000
195.000
-1.297.000
798.000
432.000

-2.171.000
2.115.000
716.000
713.000
859.000
562.000
876.000
980.000
928.000
195.000
-2.297.000
798.000
782.000

7.293.762

3.302.000

5.056.000

-2.203.618
1.690.184
629.145
606.241
738.729
550.610
674.856
1.015.698
827.508
83.102
-2.406.660
827.335
877.884
-8.700
3.902.315

300
18.931.637
205.059
272.740
376.344
441.790
-11.756.611
-1.177.497

17.016.000
556.000
325.000
228.000
507.000
-15.330.000
-

350.000
17.330.000
566.000
325.000
428.000
507.000
-14.450.000
-

7.293.762

3.302.000

5.056.000

01 - Lønninger m.v.
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
Efterpostering
Hovedtotal

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Resultatet på konto 66 fremstår med et overskud i forhold til budgettet og tillægsbevilling.
Resultatet viser brugerbetaling for afhentning, opbevaring og delvis bortskaffelse af affald,
skal understøttes med et tilskud på 20-25 % af den samlede omsætning før der er balance
mellem indtægter og udgifter. Derved er der overordnet et fint sammenhæng mellem bevillingen og forbruget.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er ikke sammenhæng imellem aktivitet og forbrug, idet den afgørende del for affaldshåndtering er ”forbrændingsanlægget”. I det virkelige liv kan det være svært at skelne
mellem

aktiviteter

på

forbrændingsanlæggene

og

på

modtagerstationerne

/indsamlingsaktiviteterne. Således giver kontoen ikke et retvisende billede af kommunens
omkostninger ved affaldshåndtering før man sammenholder denne med konto 68-05 (forbrændingsanlæg).
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Området er kendetegnet ved at en større indsats oftest medfører en endnu større udgift end
der ses i dag. Eksempelvis forarbejdning af miljøfarligt affald som elektronikskrot, bliver
væsentligt dyre at håndtere jo mere det forarbejdes, frem for at fremsende det uforarbejdet
til modtagerstationer i Danmark. Altså kan man sige at indsatsen ikke står mål med de
økonomiske resultater.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Implementeringen af en ny affaldsordning i Paamiut og Kapisillit, har været en af forvaltningens store succes i 2014

609.302
15.967.098
103.657
111.763
648.569
321.334
-13.174.013
-676.696
-8.700
3.902.315

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Udarbejdelse af en ny strategi i forhold til håndtering og bortskaffelse af natrenovation er
stadig under udvikling og forventes implementeret i de førte par bygder i 2015.

68 - Øvrige forsyningsvirksomheder

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

6801 - Kommunale havneanlæg
6803 - Skorstensfejning
6805 - Forbrændingsanlæg
6809 - Taphuse og anden vandforsyning
6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker
Hovedtotal

1.366.523
104.712
7.560.169
685.864
434.402
10.151.670

910.000
4.931.000
492.000
484.000
6.817.000

1.110.000
146.000
7.231.000
492.000
484.000
9.463.000

968.230
75.591
7.382.203
518.756
690.266
9.635.046

924.000
4.911.000
499.000
491.000
6.825.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

179.577
96.737
118.960
259.314
165.947
207.296
720.978
434.402
86.645
167.627
6.740.764
610.070
363.353
10.151.670

332.000
125.000
154.000
141.000
191.000
168.000
182.000
360.000
489.000
66.000
241.000
3.760.000
343.000
265.000
6.817.000

332.000
325.000
154.000
141.000
191.000
168.000
182.000
360.000
489.000
66.000
241.000
6.160.000
389.000
265.000
9.463.000

240.015
168.409
126.682
93.737
220.839
129.808
163.909
347.720
690.266
93.035
178.935
6.478.426
459.670
243.595
9.635.046

01 - Lønninger m.v.
05 - Personaleomkostninger
10 - Kontorholdsudgifter
12 - Fremmede tjenesteydelser
15 - Varekøb
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.
21 - Driftsmidler m.v.
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder
70 - Takstbetaling
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

7.448.405
102.809
4.130.102
194.477
299.159
3.277.298
4.106.845
-6.798.185
-2.609.240
10.151.670

5.447.000
100.000
3.683.000
200.000
300.000
2.702.000
4.588.000
-8.403.000
-1.800.000
6.817.000

7.097.000
100.000
3.779.000
200.000
300.000
2.702.000
4.388.000
-7.303.000
-1.800.000
9.463.000

7.126.801
61.185
7.087
3.147.138
138.533
232.599
3.505.410
3.418.555
-7.306.370
-672.692
-23.200
9.635.046

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Resultatet på konto 68 fremstår med et mindre underskud i forhold til budgettet og tillægsbevilling.
Det er meget svært at udpege en sammenhæng mellem forbrug og bevilling idet flere af
aktiviteterne er enten lovbunden eller lovkrav har direkte betydning på udgiftsniveauet.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Der er ikke sammenhæng imellem aktivitet og forbrug (se kommentarer til konto 66).
Ligeledes styres flere af de underliggende kontoer af lovkrav og andre gældende vedtægter.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der er ingen større sammenhæng mellem indsatsen og resultaterne.
Det alt overskyggende problem for området er Nukissiorfiit’s manglende vilje til at afregne vores overskudsvarme fra forbrændingsanlægget. Så længe dette misforhold er der vil
næsten enhver optimering/indsats kun medføre ekstra omkostninger frem for øgede indtægter og dermed større frihedsgrad.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Opgraderingen af forbrændingsanlægget i Nuuk er igangsat og fuldt projekteret.
Udvidelse af overskudsvarme net til også at omhandle materialegården i Nuuk samt det
nye affaldscenter.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Fuld udvidelse af overskudsvarme net, vil der være fuld fokus på i løbet af det kommende
år.

70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7000 - Udlejningsboliger
7020 - Lån til privat boligbyggeri
7030 - Boligrenovering
Hovedtotal

16.985.971
-10.914
13.246.269
30.221.326

16.750.000
10.000.000
26.750.000

16.608.000
-9.000
13.101.000
29.700.000

21.824.651
-10.824
13.705.459
35.519.287

12.302.000
9.000
4.193.000
16.504.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
22 - Isortoq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
59 - Arsuk
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
86 - Kapisillit
Hovedtotal

13.235.355
10.661.281
131.022
15.303
155.031
140.500
675.726
731.605
2.882.669
8.510
1.257.278
327.047
30.221.326

14.600.000
8.000.000
1.000.000
3.000.000
150.000
26.750.000

17.416.000
11.591.000
-233.000
926.000
29.700.000

18.707.887
12.320.223
-104.200
3.038.899
1.818.265
-261.787
35.519.287

50 - Anlægsudgifter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

30.412.240
-190.914
30.221.326

56.750.000
-30.000.000
26.750.000

59.700.000
-30.000.000
29.700.000

35.896.098
-10.824
-365.987
35.519.287

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der har været et merforbrug på 5.819 t.kr., idet det er lykkedes at påbegynde et boligprojekt på 10
boliger i Tasiilaq i 2014, samtidig med at der har været et meget højt aktivitetsniveau på
renoveringer og forbedringer af kommunens udlejningsboliger i både byer og bygder.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
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. Desuden er der renoveret 10 dobbeltboliger i Nuuk i et af de mest
eftertragtede områder (Myggedalen). Det høje forbrug har medført at boligstandarden på østkysten
for de renoverede ejendomme er øget væsentligt.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Anlægsafdelingen har koncentreret sig om at op starte boligprojektet i Tasiilaq, samtidig med at
planerne vedrørende boligbyggeri af 42 boliger i Nuuk i Tuujuk området er forberedt, så byggeriet
kan påbegyndes i løbet af 2015.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er brugt meget tid på at revurderet rådgiver, projekt og udbudsform på boligprojektet på
Tuujuk. Dette har medført at kommunen har fået flere kvadratmetre for de bevilgede kroner.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der har ikke været noget vigtigt mål, som ikke er nået i 2014.

71 - Anlægsudgifter vedrørende administration

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7110 - Køb af bygninger
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger
7130 - Større inventaranlæg
Hovedtotal

1.936.349
3.595.495
5.531.844

9.500.000
9.500.000

12.006.000
12.006.000

11.431.943
11.431.943

1.000.000
10.256.000
11.256.000

01 - Fælles
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Efterpostering
Hovedtotal

4.093.801
1.438.043

2.000.000
6.000.000
1.500.000

4.120.000
7.886.000
-

5.531.844

9.500.000

12.006.000

3.413.408
7.338.843
16.725
662.967
11.431.943

12 - Fremmede tjenesteydelser
50 - Anlægsudgifter
Efterpostering
Hovedtotal

24.225
5.507.619

9.500.000

12.006.000

5.531.844

9.500.000

12.006.000

10.768.976
662.967
11.431.943

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Kontoen dækker større renoveringsarbejder på administrationsbygninger samt ombygning og
renovering af Nuuk rådhus. Der har været et mindre forbrug på 574 t.kr. Dette er udtryk for
tidsforskydninger i nogle af projekterne.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Aktiviteten på området har været væsentlig højere end tidligere år, på grund af en større renovering
af Nuuk Rådhus. Desuden har der været en del omkostninger i forbindelse med tilpasning af
lejemål i forbindelse med om rokkeringer.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har været udskiftning af personale på opgaverne, men det er lykkedes at lave overdragelser af
projekterne uden at miste momentum, og uden at projektinformation er gået tabt.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Renoveringen af rådhuset forløber planmæssigt, på trods af personale udskiftning i løbet af året.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Der har ikke været noget vigtigt mål, som ikke er nået i 2014.

72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7200 - Infrastruktur generelt
7202 - Havne
7203 - Veje
7210 - Byforbedring
7223 - Forskellige kommunale virksomheder
7225 - Beredskab
7230 - Miljøforhold
7299 - Puljer
Hovedtotal

2.307.319
39.140
2.709.732
4.035.104
3.643.459
2.381.691
347.813
15.464.258

24.300.000
1.792.000
3.400.000
500.000
6.365.000
4.408.000
15.545.000
56.310.000

5.301.000
734.000
2.842.000
611.000
5.500.000
2.867.000
15.098.000
32.953.000

3.276.916
272.640
2.620.100
686.152
5.157.966
2.663.810
11.342.419
26.020.003

-3.401.000
766.000
3.156.000
2.578.000
8.437.000
41.000
8.635.000
250.000
20.462.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
21 - Sermiligaaq
23 - Kulusuk
24 - Tiniteqilaaq
40 - Ivittuut
50 - Paamiut
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Efterpostering
Hovedtotal

500.338
1.275.022
1.054.160
353.434
370.984
11.736.853
173.467

3.775.000
4.230.000
2.908.000
3.477.000
1.000.000
40.920.000
-

3.802.000
2.500.000
2.867.000
1.494.000
935.000
220.000
21.135.000
-

15.464.258

56.310.000

32.953.000

1.866.231
1.912.817
2.663.810
196.205
-433.223
-70.391
19.859.092
-31.928
57.391
26.020.003

50 - Anlægsudgifter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

15.464.258
-

56.310.000
-

32.953.000
-

15.464.258

56.310.000

32.953.000

28.263.769
-1.017.842
-1.283.315
57.391
26.020.003

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Kontoen dækker over anlægsudgifter indenfor det tekniske område. Der har været et mindre
forbrug på 6.933 t.kr. Dette er udtryk for tidsforskydninger, samt at kontoen har været hjulpet af
tilskud fra Selvstyret til erhvervsfremme og forsikringserstatning vedrørende nedbrændt
bygdeforbrændingsanlæg i Tiniteqilaaq.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Aktiviteten på området har været væsentlig højere end tidligere år, hovedsagelig på grund af
fremtidssikring af forbrændingsanlægget i Nuuk, samt miljøsanering af Kangilinnguit/Grønnedal.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har været udskiftning af personale på opgaverne, især indenfor miljøområdet. Dette medførte at
der

desværre

har

været

en

udskydning

af

aktiviteterne

i

Miljøhandleplanen

samt

Spildevandsplanen.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
At første del af faseplanen vedrørende forbrændingsanlægget i Nuuk er gennemført succesfuldt
med implementeret af ny tragt og udskiftning af røg rør kedel.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Det lykkes desværre ikke at repareret veje og grøfter til afvanding af sumpen i Kulusuk.
Dette skyldes at bemandingen af vor miljøafdeling først var på plads sidste i 2014. Den manglende
bemanding har betydet en udskydning af nogle aktiviteter i den fælles miljøhandleplan, og
spildevandsplanen.

73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7300 - Levende ressourcer
7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)
Hovedtotal

-

250.000
150.000
400.000

24.443.000
24.443.000

25.826.242
25.826.242

250.000
250.000

10 - Tasiilaq
60 - Nuuk
Hovedtotal

-

250.000
150.000
400.000

-

-

50 - Anlægsudgifter
Hovedtotal

-

400.000
400.000

-

-

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der var to projekter på kontoen, et vedrørende Bræt i Tasiilaq, og et vedrørende strategi
for bådoplag. De to projekter blev desværre ikke gennemført i 2014
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Pga. Projekterne blev udskudt. Har der ikke været et væsentligt brug på kontoen.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ingen indsats da projekterne er udskudt.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Begge projekter er blevet udskudt.

74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7409 - Handicapbus
7410 - Ældreområdet
7420 - Børne- og familieområdet
7430 - Handicapområdet
Hovedtotal

9.300.511
3.602.848
12.903.359

34.500.000
30.000.000
64.500.000

24.443.000
2.385.000
26.828.000

25.826.242
2.149.013
27.975.255

750.000
3.765.000
966.000
5.481.000

10 - Tasiilaq
50 - Paamiut
60 - Nuuk
Hovedtotal

547.931
12.355.428
12.903.359

500.000
14.000.000
50.000.000
64.500.000

22.000
26.806.000
26.828.000

22.045
27.953.210
27.975.255

50 - Anlægsudgifter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

12.903.359
12.903.359

74.500.000
-10.000.000
64.500.000

36.828.000
-10.000.000
26.828.000

27.975.255
27.975.255

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Der er et igangværende projekt på ældreområdet samt et inden for udsatte området.
Indenfor Børne- og Familieområdet er der afsluttet et projekt samt man har valgt at stoppe
et projekt.
Merforbruget skyldes at der en tidsforskydning i forholdt til de refusioner, som området
modtager fra selvstyret. De manglende refusioner vil fremgå af 2015 regnskabet.
Projektet, Familiernes Hus, blev stoppet på grund af at der var stor afstand mellem
licitationsresultat og bevilling.
Projektet, alderdomshjem i Paamiut, blev udskudt på grund af, at der ikke har været søgt
tilskud fra Selvstyret, og senere på grund af at Selvstyret ikke havde ledige midler,
desuden var en udskydelse af projektet nødvendig pga. kommunens økonomiske situation.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Udvidelsen af alderdomshjemmet i Nuuk forløber planmæssigt, og vil blive afleveret
medio 2015.
På Børne- og Familieområdet er der etableret et midlertidigt nødherberg som er ibrugtaget.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Det stoppede og det udsatte projekt, har betydet at anlægsafdelingen har kunnet
koncentrerer sig om at få igangsat budgetterede projekter.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Udvidelsen af alderdomshjemmet Ippiarsuk i Nuuk, forløber efter forsinkelser i
begyndelsen af projektet, nu planmæssigt.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Vi fik ikke afdækket hvilke behov, der er i forbindelse med udvidelse eller nybyg af
alderdomshjem i Tasiilaq.

75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7500 - Undervisning og kultur genrelt
7510 - Daginstitutioner
7520 - Skoler
7530 - Idræt
7540 - Kultur
Hovedtotal

7.389.916
5.077.185
3.896.085
5.787.060
-242.005
21.908.241

13.700.000
26.800.000
15.318.000
3.500.000
59.318.000

3.646.000
10.701.000
144.000
11.831.000
1.324.000
27.646.000

2.546.244
12.019.423
-356.815
10.179.800
-275.680
24.112.972

13.344.000
33.968.000
-69.000
799.000
7.152.000
55.194.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
23 - Kulusuk
25 - Kuummiut
30 - Ittoqqortoormiit
50 - Paamiut
60 - Nuuk
81 - Qeqertarsuatsiaat
Efterpostering
Hovedtotal

3.824.907
2.386.203
-1.072.325
5.030.421
11.739.035

2.500.000
16.500.000
2.000.000
850.000
5.768.000
25.500.000
6.200.000

4.000.000
6.488.000
-280.000
2.388.000
750.000
8.189.000
6.007.000
104.000

21.908.241

59.318.000

27.646.000

10.810.415
-280.000
1.695.120
312.570
7.911.986
3.267.729
38.625
356.527
24.112.972

50 - Anlægsudgifter
79 - Øvrige indtægter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

22.980.566
-1.072.325
-

101.318.000
-42.000.000

69.646.000
-42.000.000

21.908.241

59.318.000

27.646.000

24.536.445
-280.000
-500.000
356.527
24.112.972

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Mindre forbruget er udtryk for tidsforskydninger, bortset fra på kulturområdet 1.600 t.kr.,
hvor et tidligere ensidigt tilskud fra kommunen til Katuaq er ophørt, til fordel for en
langsigtet PPV plan, der forventes finansieret af kommunen og Selvstyret hver med 50 %.
Der har været budgetteret en del skolerenoveringer under forudsætning af 100 %
Selvstyrefinansiering. Denne finansiering var ikke til stede og Selvstyret har krævet og
givet tilskud til udarbejdelse af skolesektorplan, som bl.a. skal bruges til afdækning
fremtidig finansieringsbehov på skoleområdet.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
På kontoen er der mange forskellige aktiviteter. De væsentligste er projekter i forbindelse
med Arctic Winter Games, ny daginstitution i Tasiilaq, renovering af Idrætshal i Paamiut.
Der er på disse aktiviteter kun tidsmæssige forskydninger i forhold til forbruget.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Der har på projekterne vedrørende Arctic Winter Games været brugt mange kræfter i
forhold til projekternes størrelse, idet projekterne har udviklet sig over tid, samtidig med at
der har været en del anlægstekniske problemstillinger i forbindelse med planlægningen af
de enkelte aktiviteter. Dette har medført en del tidsforskydninger med hensyn til
økonomien og projekternes gennemførelse.
Projektering af musikskolen er udsat, da et internt udarbejdet projektoplæg viste, at der var
væsentlig afstand mellem økonomien i det ønskede og det bevilligede.
Der er flere skolerenoveringer. Alle foreslået finansieret med 100 % selvstyre tilskud. Der
er ikke afsat midler på finansloven til disse projekter, hvorfor der ikke er igangsat arbejder
vedrørende disse projekter.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Gennemførelsen af renovering af Idrætshallen i Paamiut.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Der er nogle mindre projekter på østkysten som ikke blev færdiggjort i 2014, men som vil
blive færdiggjort i 2015.

76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7600 - Forsyningsvirksomhed generelt
Hovedtotal

23.048.457
23.048.457

23.863.000
23.863.000

13.187.000
13.187.000

12.594.132
12.594.132

15.528.000
15.528.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
30 - Ittoqqortoormiit
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal

4.463
4.174.311
8.476
18.861.207

18.063.000
800.000
5.000.000

8.245.000
4.942.000

23.048.457

23.863.000

13.187.000

847.009
-2.082.185
13.815.496
13.812
12.594.132

79 - Øvrige indtægter
50 - Anlægsudgifter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

23.048.457
-

23.863.000
-

13.187.000
-

23.048.457

23.863.000

13.187.000

-6.434.555
21.097.060
-2.082.185
13.812
12.594.132

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Samlet set er der et mindre forbrug på området for 2014.
Mindre forbruget er udtryk for tidsforskydninger på to projekter, der går hver sin vej, samt
et der er udskudt.
Der er et merforbrug på kloakrenovering og et mindre forbrug på mandskabsfaciliteter ved
forbrændingen i Nuuk.

Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Aktiviteten på kontoen skyldes hovedsagelig kloakrenoveringerne. Der er i bloktilskuddet
indregnet nogle omkostninger til dækning af renoveringsefterslæb, i forbindelse med
hjemtagning af området fra Selvstyret. Aktiviteten på området har været forholdsvis høj
idet der har været en ophobning af renoveringsarbejder, da der i begyndelsen af
bevillingsperioden ikke blev sat så mange arbejder i gang.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Indsatsen på området betyder at det eksisterende kloaknet i Nuuk er blevet renoveret og
til en vis grad opgraderet.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Aftaler omkring tekniske og økonomiske problemstillinger vedrørende kloakrenoveringen
er nu ratificeret.
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Natrenovationsrampe i Tasiilaq er udskudt til 2015.

77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

7700 - Overordnet byggemodning, Fælles
7702 - Byggemodning 4A4
7740 - Detailbyggemodning
7780 - Erhvervsbyggemodning
Hovedtotal

9.203.633
9.075.297
4.131.107
22.410.037

20.340.000
3.000.000
8.000.000
31.340.000

19.203.000
17.184.000
2.191.000
38.578.000

18.043.035
40.052
12.268.083
1.457.110
31.808.280

34.342.000
-17.000
1.205.000
10.355.000
45.885.000

01 - Fælles
10 - Tasiilaq
60 - Nuuk
Efterpostering
Hovedtotal

926.390
1.532.602
19.951.045

3.000.000
16.340.000
12.000.000

269.000
16.279.000
22.030.000

22.410.037

31.340.000

38.578.000

36.600
11.814.965
19.856.715
100.000
31.808.280

50 - Anlægsudgifter
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Efterpostering
Hovedtotal

22.410.037
-

57.340.000
-26.000.000

64.578.000
-26.000.000

22.410.037

31.340.000

38.578.000

31.708.280
100.000
31.808.280

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Mindreforbruget er udtryk for tidsforskydninger i de enkelte projekter.
Mindreforbruget er en blanding af forsinket kloakprojekt i Tasiilaq og et merforbrug på
arbejdsvej og kloakledning i Nuuk. Projektet med fremføring af forsyningsledninger til
sydspidsen af Qinngorput er afsluttet i 2014, og der mangler kun at blive udbedret mangler
og asfaltarbejde.
Detailbyggemodningen i hovedområde 4D8, er i store træk afsluttet, og de kommunale
forpligtigelser vedrørende forsyningssikkerhed til den ny anstalt er således sikret.
Planlægning af byggemodning af Tuujuk er opstartet i slutningen af året, og vil accelerere
yderligere i 2015.
Igangsætningen af byggemodning af erhvervsområde 4B5, er udsat til 2015 grundet om
projektering.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Aktiviteten har ligget på et moderat niveau i 2014.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Indsatsen på dette område tilsikre at byggemodningen foregår i en sådan takt, at
kommunen kan opfylde efterspørgslen på byggefelter til offentligt og privat brug. Derfor
varierer forbruget på denne konto i forskudt takt med byggeaktiviteten.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Der er asfalteret 13.197 kvm svarende til ca. 1.800 meter vej i Tasiilaq.

Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Igangsætningen af byggemodning af erhvervsområde 4B5, er udsat til 2015 grundet om
projektering.

80 - Personlig indkomstskat

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

8001 - Personlig indkomstskat
Hovedtotal

-983.948.965
-983.948.965

-1.067.389.000
-1.067.389.000

-1.061.389.000
-1.061.389.000

-1.041.827.046
-1.041.827.046

-1.051.098.000
-1.051.098.000

01 - Fælles
Hovedtotal

-983.948.965
-983.948.965

-1.067.389.000
-1.067.389.000

-1.061.389.000
-1.061.389.000

-1.041.827.046
-1.041.827.046

90 - Finansforskydninger
Hovedtotal

-983.948.965
-983.948.965

-1.067.389.000
-1.067.389.000

-1.061.389.000
-1.061.389.000

-1.041.827.046
-1.041.827.046

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Området kommer isoleret set ud af 2014 med en mindre indtægt på 19,5 mio. kr.
Mindre indtægten skyldes et fald i udbytteskat. Denne skal dog ses sammen med selskabsskatten pga. der ofte er en sammenhæng i, hvis der er et fald i udbytteskat er det ofte en stigning i selskabsskat, hvilket også er tilfældet i 2014.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Jo mere indbyggerne i kommunen tjener desto mere kommer der ind i personskatter, når der
antages en alt andet lige betragtning.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Jo lavere arbejdsløsheden er desto flere penge kommer der ind. Derfor er vigtigt, at der skabes flere jobmuligheder i kommunen. Dette kan ske via øget offentlig forbrug eller forskelige
tiltage, som skal sætte gang i den private sektor i kommunen.

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen bemærkning
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014

Ingen bemærkning

80 - Personlig indkomstskat

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

8001 - Personlig indkomstskat
Hovedtotal

-983.948.965
-983.948.965

-1.067.389.000
-1.067.389.000

-1.061.389.000
-1.061.389.000

-1.041.827.046
-1.041.827.046

-1.051.098.000
-1.051.098.000

01 - Fælles
Hovedtotal

-983.948.965
-983.948.965

-1.067.389.000
-1.067.389.000

-1.061.389.000
-1.061.389.000

-1.041.827.046
-1.041.827.046

90 - Finansforskydninger
Hovedtotal
83 - Generelle tilskud og udligning

-983.948.965
-983.948.965
R2013

-1.067.389.000
-1.067.389.000
B2014

-1.061.389.000
-1.061.389.000
AB2014

-1.041.827.046
-1.041.827.046
R2014

B2015

8301 - Tilskud og udligning
Hovedtotal

-404.354.000
-404.354.000

-453.194.000
-453.194.000

-453.194.000
-453.194.000

-453.194.000
-453.194.000

-416.120.000
-416.120.000

01 - Fælles
60 - Nuuk
Hovedtotal

-375.636.000
-28.718.000
-404.354.000

-424.045.000
-29.149.000
-453.194.000

-424.045.000
-29.149.000
-453.194.000

-424.045.000
-29.149.000
-453.194.000

42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner
Hovedtotal

-9.228.000
-395.126.000
-404.354.000

-4.506.000
-448.688.000
-453.194.000

-4.506.000
-448.688.000
-453.194.000

-4.506.000
-448.688.000
-453.194.000

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Samlede set kommer områderne ud af 2014 med en merindtægt på ca. 5 mio. kr.
Merindtægten skyldes en stigning i selskabsskatten. Denne skal dog ses sammen med udbytteskatten pga. der ofte er en sammenhæng i, hvis der er et fald i udbytteskat er det ofte en
stigning i selskabsskat, hvilket også er tilfældet i 2014.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Kommunen kan kun selv påvirke skattegrundlaget gennem en langsigtet investering i gode
rammevilkår for kommunens borgere (boliger, børnepasning, skoler og fritidstilbud) og virksomheder (effektiv sagsbehandling i tilknytning til virksomhedsservicering) m.v.
Gennem gode vilkår for skattestærke borgere og virksomheder kan kommunen tiltrække
yderligere borgere og derigennem øge sine skatteindtægter.

Sammenhæng mellem indsats og resultater




Aktivitetsniveauet – og dermed indkomstgrundlaget - i kommunen samt den kommunale
skatteprocent
Udligningen mellem kommunerne
Størrelsen af Selvstyrets bloktilskud – og fordelingen heraf mellem kommunerne

Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen bemærkning
Et vigtigt mål, som vi ikke nåede helt i 2014
Ingen bemærkning

81 - Selskabsskat

R2013

OB2014

AB2014

R2014

B2015

8101 - Selsskabsskat
Hovedtotal

-84.690.123
-84.690.123

-74.500.000
-74.500.000

-80.500.000
-80.500.000

-104.837.685
-104.837.685

-74.500.000
-74.500.000

01 - Fælles
Hovedtotal

-84.690.123
-84.690.123

-74.500.000
-74.500.000

-80.500.000
-80.500.000

-104.837.685
-104.837.685

90 - Finansforskydninger
Hovedtotal

-84.690.123
-84.690.123

-74.500.000
-74.500.000

-80.500.000
-80.500.000

-104.837.685
-104.837.685

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Området kommer isoleret set ud af 2014 med en merindtægt på 24,3 mio. kr.
Merindtægten skyldes en stigning i selskabsskatten. Denne skal dog ses sammen med udbytteskatten pga. der ofte er en sammenhæng i, hvis der er et fald i udbytteskat er det ofte en
stigning i selskabsskat, hvilket også er tilfældet i 2014. Dog er den samlede nettoeffekt af
udbytte – og selskabsskatten positiv på ca. 5 mio. kr.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Området er afhængigt af hvor godt de forskelige virksomheder i kommunen klare sig. Formår
de at skabe overskud og udvide deres forretning. Har det en positiv effekt på området og hele
den økonomiske situation i kommen.

Sammenhæng mellem indsats og resultater
Ved at skabe nogle gode og sunde muligheder for de erhvervsdrivende kan kommunen lokke
flere til at etablere sig i kommunen. Derved skabes der større mulighed for at skatteindtægten
øges. Flere erhvervsdrivende er også med et at skabe flere arbejdspladser, der igen øger skatter.
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen bemærkning
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Ingen bemærkning

86 - Andre indtægter

R2013

B2014

AB2014

R2014

B2015

8602 - Salg af fast ejendom
8603 - Betaling for byggemodning
Hovedtotal

-2.098.728
590.428
-1.508.300

-20.000.000
-20.000.000

-2.983.000
-2.200.000
-5.183.000

-3.427.569
-2.211.034
-5.638.603

-20.000.000
-20.000.000

01 - Fælles
60 - Nuuk
Hovedtotal

-1.738.331
230.032
-1.508.300

-20.000.000
-20.000.000

-5.183.000
-5.183.000

377.471
-6.016.074
-5.638.603

12 - Fremmede tjenesteydelser
79 - Øvrige indtægter
Hovedtotal

30.250
-1.538.550
-1.508.300

-20.000.000
-20.000.000

-5.183.000
-5.183.000

8.500
-5.647.103
-5.638.603

Sammenhæng mellem forbrug og bevilling
Dette område er typisk et område hvor kommunen reagerer reaktivt. Indtægterne er i
vid udstrækning ikke afhængige af kommunal indsats bortset fra salg af fast ejendom..
Indtægterne er derfor vanskelige at forudse på disse konti.
Sammenhæng mellem aktivitet og forbrug
Byggeaktiviteten ligger forsat på et lavt niveau hvorfor byggemodningsindtægterne er
lave. Indtægterne ved salg af fast ejendom hidrører fra tilbagebetaling af kommunalt
boliglån til private.
Sammenhæng mellem indsats og resultater
Dette område er typisk et område hvor kommunen reagerer reaktivt. Indtægterne er i
vid udstrækning ikke afhængige af kommunal indsats, bortset fra salg af fast ejendom,
hvor indtægten 2014 har været forsvindende lille (63 t.kr).
Det resultat vi er mest stolte af i 2014
Ingen kommentarer
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Ingen kommentarer

