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Forord
Kommuneqarfik Sermersooq er landets største kommune. Vores kommune er en kommune i udvikling og vækst.
Vi går forrest og prøver løsninger af, som også andre kan lære af.
Vi bor i en kommunen som vi er stolte af.
I virkeligheden betyder det, at vi er stolte af os selv.
En kommune er jo ikke bare en organisation, man kan/skal henvende sig til, når der er brug for det – en kommune
er i bund og grund et fællesskab mellem kommunens indbyggere.
Kommunens medarbejdere er en ankerplads i fællesskabet. Kommunen er et sted man bor, lever, bidrager til
fællesskabet – og nogle gange et fællesskab, som man rækker ud til, hvis der er behov for hjælp.
I Kommuneqarfik Sermersooq ser vi på helhed og ressourcer, når vi som ledere og medarbejdere skal skabe
løsninger for vores medborgere.
Vi ser løsningsmuligheder i lovgivningen – ikke begrænsninger og barrierer. Vi skal altid overholde love og
regler, men vi skal bruge love og regler til at skabe sammenhængende og helhedsorienterede løsninger sammen
med vores borgere.
Alle medborgere har ressourcer – nogle har mange ressourcer, nogle har færre. Nogle gange skal man lede før
man finder ressourcerne, men de er der. Kommunen skal ikke løse problemer FOR borgerne, men SAMMEN
med borgerne – med afsæt i det enkelte menneskes og den enkelte families ressourcer.
Politikere, ledere og medarbejdere har også i 2018 arbejdet for at finde gode løsninger – og det giver resultater.
Tak for det.
I samarbejde med vores medborgere har vi også i 2018 gjort det lidt bedre, at være en del af det store fællesskab,
som vi kalder Kommuneqarfik Sermersoq.
Den årsrapport du som sidder med her beskriver nogle af vores indsatser i året – og de økonomiske konsekvenser
af vores rammer og beslutninger i året.
Charlotte Ludvigsen
Borgmester
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Økonomi- og Erhvervsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Kommuneqarfik
Sermersooq.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 26. af 28. november 2016 om kommunernes
og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om
kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. U
Under hensyntagen til dette regelsæt er årsrapporten for 2018 efter vores opfattelse i alle væsentlige henseender
rigtigt:
Vi erklærer hermed:
 At årsrapporten i alle væsentlige henseender er rigtigt – dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige
udeladelser eller fejlinformationer
 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
 At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der
er omfattet af årsrapporten.
Som følge af kommunens udfordringer med implementering af det nye ERP-system er der en væsentlig større
usikkerhed om regnskabets poster end sædvanligt – og dermed også grundlaget for bevillingskontrollen.
Kommunen har derfor i 2018 udeladt de mere detaljerede regnskabsforklaringer for bevillingskonti med større
afgivelser. Kommunen har derudover udeladt årsagsforklarende bemærkninger om forholdet til kommunens flerårige investeringsplaner, flerårige budgetoverslag.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsrapporten godkendes med de ændringer
der er foretaget siden Kommunalbestyrelsen oversendte årsregnskabet til revision den 27.08.2019.
Nuuk den 21.04.2020
Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) – Formand

Charlotte Pike (IA)

Harald Bianco (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Peter Davidsen (S)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Kommuneqarfik Sermersooq

5

Den uafhængige revisors påtegning
Til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kommuneqarfik Sermersooq for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018.
Årsregnskabet omfatter regnskabsberetning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, anvendt
regnskabspraksis med følgende hovedtal:


Årets resultat 60.193 t.kr. (underskud)



Aktiver i alt på 1.967.348 t.kr.



Egenkapital (kapitalkonto) i alt på 1.644.413 t.kr.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og
regnskaber (Budgetloven).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende ifølge grønlandsk lovgivning samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelser i Budgetloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet
Uden at modificeres vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 23, hvor ledelsen har beskrevet den
betydelige usikkerhed, der er knyttet til kommunens tilgodehavender hos borgere og virksomheder som følge af
ufuldstændig afstemning af tilgodehavenderne efter overgang til nyt ERP system.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kommuneqarfik Sermersooq har i overensstemmelse med kravene i Budgetloven medtaget det af
kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2018 som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen m.v. for
regnskabsåret 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Budgetloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Kommuneqarfik Sermersooqs evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere Kommuneqarfik Sermersooq, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland,
samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Grønland samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af kommunens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften.

Kommuneqarfik Sermersooq
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Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan
fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen som omfatter siderne 9-51.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
Budgetloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation, men finder dog, at der i ledelsesberetningen mangler forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forbrug.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet
af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger,
love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi
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med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af kommunen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi skal derfor gøre opmærksom på følgende:
Kritiske bemærkninger til den udførte juridisk-kritiske revision
Bevillingsreglerne er overtrådt på en række bevillingsområder, men der er samtidig så stor usikkerhed om
sammenhængen mellem bevillinger og det bogførte forbrug, at det efter vores vurdering er vanskeligt at
konkludere på omfanget af overtrædelserne af bevillingsreglerne.
Som det fremgår af ledelsesberetningen, så har kommunen derfor ikke udarbejdet de krævede detaljerede
regnskabsforklaringer for de enkelte bevillingskonti, ligesom der ikke er udarbejdet årsagsforklarende
bemærkninger om forholdet til kommunens investeringsplaner, flerårige budgetoverslag m.v.
Kritiske bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision
Kommunen har i en stor del af 2018 udøvet sin økonomiske styring på, hvad det aktuelle indestående på
bankkontiene udviste. Det har ikke været muligt, at trække oversigter ud af systemet, der har kunnet danne
grundlag for en vurdering af den økonomiske situation. Det er således vores vurdering, at kommunens
økonomistyring har været meget mangelfuld i 2018.
Herudover har vi ingen kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Nuuk, den 21.04.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bo Colbe Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24634

Kommuneqarfik Sermersooq

9

Ledelsesberetning – generelle forhold
Indledning
Økonomi er både en ramme for – og en konsekvens af – kommunens daglige drift og langsigtede udvikling.
Kommunens årsregnskab er dermed også historien om de økonomiske konsekvenser af:
1. Kommunens strukturelle forudsætninger (indbyggere, sociale forhold og geografi)
2. Borgernes eftersspørgsel efter kommunens serviceydelser
3. Politisk fastlagte service- og kvalitetsstandarder – og visioner for kommunens langsigtede udvikling
4. Daglige ledelsesbeslutninger om valg af løsning a eller løsning b inden for den poltiske ramme
På den måde kan man sige, at økonomi måske ikke er alting – men alting til gengæld har en økonomisk konsekvens.
Målet med denne årsrapport er derfor også, at give kommunens borgere, brugere, medarbejdere og interessenter
et indblik i, hvad det er for nogle driftsvilkår og udviklingsvisioner, der ligger bag den økonomi som kommunen
har realiseret i 2018.

Vision og strategi
Den gældende politiske vision og strategi er formuleret i den samarbejdsaftale, der blev indgået mellem Inuit
Ataqatigiit og Demokratit efter valget i 2017.
Både det politiske arbejdes tilrettelæggelse og den kommunale forvaltningsarbejde skal være båret af en række
værdier, principper og visioner samt hvile på et humanistisk menneskesyn.
Samarbejdsaftalen indeholder 9 fokusområder, som der skal arbejdes særligt intensivt med i perioden 2017 til
2021:
 Styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge gennem tidlig indsats – og gode tilbud til atlle børn/unge
 Styrkelse af erhvervsliv og turisme og med et højt prioriteret fokus på vækst og beskæftigelse
 Styrkelse af kommunens folkeskoler med høj prioritet af alle børns kompetencetilegnelse og trivsel
 Styrkelse af kommunens samlede bidrag til viden, forskning, dannelse, uddannelse, IT og udvikling
 Styrkelse af kommunens samlede indsats for miljø- og klimaindsatser, genbrug og affaldshåndtering
 Styrkelse af den tidigere sociale og forebyggende indsats og gennem bedre tilbud til udsatte og handicappede
 Styrkelse af boligmassen i byer og bygder herunder nybyggeri i Siorarsiorfik
 Styrkelse af vilkårene for kunst, kultur, fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq
 Styrkelse af ældre medborgeres vilkår
Der har også i 2018 været arbejdet på mange indsatser, der har haft til formål at understøtte en realisering af
disse ambitioner.
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Styringsmodel
Kommuneqarfik Sermersooq styringsmodel er et traditionels udvalgsopdelt
styre, hvor der er nedsat politisk udvalg for de politiske prioriterede områder. Udvalgene støttes af administrationen, der er opdelt på tilsvarende forvaltningsområder, således hver udvalg
har en tilsvarende forvaltning.

Demokrati, nærhed og høj grad af lokal medbestemmelse for de enkelte bosteder er vigtig for Kommuneqarfik
Sermersooq.
Derfor er der etableret lokaludvalg i byerne og der er etableret bygdebestyrelser i bygderne.
Efter en etableringsperiode er alle lokaludvalg og bygdebestyrelser nu aktive og meget værdifulde sparringspartnere for Kommunalbestyrelsen.
Administrativt understøttes det politiske niveau som nævnt af fagforvaltninger med hver sin fagdirektør. Direktione arbejder som en koncerndirektion for at understøtte den helhedsorienterede tilgang til opgaveløsningen.
Koncerndirektionen ledes af Kommunaldirektøren, der sammen med Borgmesteren udgør den øverste administrative ledelse.
Direktørernes arbejde understøttes af en række fag- og stabschefer, der igen understøttes af afdelings- og institutionsledere.
Der arbejdes til stadighed med optimering af modellen, således organisationen bedst muligt understøtter en effektiv udførelse af de politiske beslutninger – og samtidig sikrer bedst mulig åbenhed og gennemsigtighed i
beslutningsprocesserne.

Organisation
Kommuneqarfik Sermersooq er en stor organisation med ca. 2.300 fuldtidsansatte ledere og medarbejdere.
Mange er kun ansat en del af året, på deltid eller på timeløn, så det faktisk antal ansatte gennem året er markant
større.
Dette stiller store krav til en stærk virksomhedskultur, der kan sikre kontinuiteten i den måde opgaverne løses
på med de mange medarbejdere og løbende udskiftninger af medarbejderne. Alle mennesker, der med egen fri
vilje og baggrundshistorier opfatter og fortolker hvordan man er en god leder og en god medarbejder.
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I 2018 er der brugt mange kræfter på at formulere et
fælles ledelssesgrundlag, der først og fremmest har
til formål at sikre mere klare rollebeskrivelser og afstemme forventningerne til de mennesker, der udfylder de enkelte roller

Ledelsesgrundlaget er blevet udarbejdet gennem 11 workshops i alle byer og med deltagelse af mere end 150
ledere og medarbejdere.
Ledelsesgrundlaget er et vigtigt værktøj til at skabe sammenhæng og kvalitet i den ledelse, som bedrives i Kommuneqarfik Sermersooq:
 Udgangspunkt for dialog om roller og ansvar i forhold til kerneopgaven
 Inspiration i udarbejdelsen af jobprofiler for ledere
 Giver potentielle nye ledere indsigt i hvad god ledelse er hos os
 Danner afsæt for lederudvikling og talentudvikling

Driftsmæssige rammevilkår
De driftsmæssige rammevilkår handler om:


hvem kommunens borgere er (fællesskabets medlemmer),



hvad de kan bidrage med til fællesskabet via produktion, skatteindtægter og frivilligt arbejde – og



hvilke serviceydelser, de har behov for og i hvilket omfang samt



hvor fællesskabets medlemmer bor og betydningen heraf

Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i Grønland med 22.738 indbyggere (2018), hvilket gør den til
Grønlands største målt på indbyggertal. Kommunens største by er Nuuk, der samtidigt er hovedstaden i Grønland, med 17.796 indbyggere. De øvrige byer og bygder i kommunen er spredt på kysten i helholdsvis Vest- og
Østgrønland. Kommunen har et samlet areal på 635.600km2.
Som illustration af størrelsen på Kommunegarfik Sermersooq er Frankrigs areal 551.500 km2 (643.801 km2,
hvis landets oversøiske områder medtages).
Demografi
Demografien handler om hvor mange borgere, der er i kommunen og deres aldersmæssige fordeling.
Dels betyder det noget for kommunens økonomi (både på indtægts- og udgiftssiden), hvor mange borgere, der
er i kommunen, dels betyder aldersfordelingen noget for de serviceydelser, der efterspørges. Mange børn og
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unge betyder højere udgifter til dagtilbud og skoler, mens mange ældre betyder højere udgifter til hjemmehjælp
og pleje.

Indbyggere 01.01.2019

Indbyggere 01.01

2.248
Små børn

25.000

3.084
Børn

20.000
15.000
1.483
Ældre

10.000

22.946
Borgere

5.000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0‐6

7‐16

17‐24

25‐64

2.562
Unge
13.569
Voksne

65+

Kilde: Grønlands Statistik
Antallet af indbyggere i Kommuneqarfik Sermersooq er steget fra 22.317 den 01.01.2015 til 22.946 den
01.01.2019 – altså en tilvækst på 629 borgere svarende til 2,8 pct. over de seneste 5 år.
Aldersfordelingen ligger rimeligt stabilt med 21 pct. i aldersgruppen 0-14 år (målgrupper dagtilbud og skoler),
13-14 pct i unge-gruppen (målgruppe ungdomsuddannelse), 60-61 procent i voksengruppen (målgruppe erhvervsaktive) og knap 5 pct. i ældregruppen (målgruppe hjemmepleje m.v.).
Denne fordeling er som udgangspunkt gunstig for fællesskabets økonomi, da der er godt 60 pct. i den erhvervsdygtige alder til at finansiere de 40 pct. i den ikke-erhvervsdygtige alder.
Sociografi
Sociografien handler om selvforsørgende/borgere med støttebehov, uddannelsesniveau og indkomstforhold. Sociografien handler dermed både om indtægtssiden og udgiftssiden af kommunens økonomi.
Antal selvforsørgende borgere/borgere med støttebehov (borgere 18-65 år)

Samlet befolkning 18‐65 år
Personer uden for arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned (samlet befolkning ‐ arbejdsstyrke)

2013
14717
3482

2017
15180
3452

Arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned (beskæftigelse + ledighed)

11235

11728

1027
9,1%

848
7,2%

10208

10880

Ledighed i gennemsnit pr. måned
Ledighed i pct. af arbejdsstyrken
Beskæftigelse i gennemsnit pr. måned

Kilde: Grønlands Statistik
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Arbejdsstyrken er vokset fra 11.235 borgere (18-65 år) i 2013 til 11.728 i 2017. I samme periode er antallet af
borgere udenfor arbejdsstyrken faldet fra 3.482 til 3.452.
Stigningen i arbejdsstyrken er således primært kommet ved, at der er flyttet nye, selvforsørgende borgere til
kommunen.
I samme periode er ledigheden faldet fra 9,1 pct. til 7,2 pct. – og antallet af selvforsørgende borgere (beskæftigede) er således steget fra 10.208 til 10.880 borgere.
Dette er meget positivt og bidrager til de stigende skatteindtægter i kommunen, ligesom det er med til at reducere
udgifter til overførsler til borgere med støttebehov.
Beskæftigelse på brancher (alle borgere uanset alder)

Kilde: Grønlands Statistik
Offentlig administration og service fylder ganske meget i kommunens beskæftigelse. I alt 4.657 borgere var i
2017 beskæftige med offentlig administration og service. Dette svarer til ca. 40 pct. af alle beskæftigede.
Ca. 12 pct. var beskæftiget med transport, 11 pct. med handel og godt 8 pct. med fiskeri.
Denne struktur indebærer på den ene side, at kommunen er mindre følsom overfor konjunkturudsving, men det
er kommunens ambition at understøtte erhvervsudviklingen, så der der igennem skabes flere arbejdspladser, der
direkte medvirker Grønlands indtjening, herunder indenfor turisme, hotel og restaurationsbrancherne.

Kommuneqarfik Sermersooq
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Erhvervsstruktur

Erhvervsstrukturen er meget flad. Dvs. at der er rigtigt mange små virksomheder med ganske få ansatte og omvendt kun ganske få store virksomheder med mange ansatte.
Dette giver mange administrationsomkostninger (transaktionsomkostninger) for både virksomhederne og kommunen. Der er behov for større virksomheder med tilstrækkelig kritisk masse og udviklingspotentiale for dels
at skabe et interessant arbejdsmarked for mere højtuddannede medarbejdere og dels skabe nogle virksomheder,
der har tilstrækkelig styrke til at trække udvikling og vækst i en mere international retning.
Det er kommunens ambition, at understøtte udviklingen og tiltrækningen af virksomheder, der har en større
kritisk masse og dermed også styrke til at agere landsdækkende såvel som internationalt.
Arbejdskraftens uddannelsesniveau

Kilde: Grønlands Statistik
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Det går frem ad med uddannelsesniveauet i Kommuneqarfik Sermersooq. I 2013 havde 47,8 pct. af borgerne
mellem 25 og 64 år folkeskolens grunduddannelse som højst gennemførte uddannelse. I 2017 var det faldet til
44 pct.
Til gengæld er andelen der har en gymnasial eller erhvervsuddannelse som højeste niveau steget fra 30,6 pct.
til 32,6 pct.
Andelen af kandidater og PHD´er er steget fra 5,6 pct. til 6,6 pct.
Det stigende uddannelsesniveau er godt for kommunen fordi virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft – og det er godt for den enkelte borger fordi der er en sammenhæng mellem uddannelse og indkomst. Og
jo højere indkomst, jo bedre levevilkår.
Gennemsnitlig bruttoindkomst

Kilde: Grønlands Statistik
De gennemsnitlige bruttoindkomster for personer (fra 15 år og op) er steget fra 264.517 kr. i 2013 til 293.052 i
2017.
I samme periode er den skattepligtige indkomst steget fra 245.280 kr. i 2013 til 274.983 kr. i 2017.
Såvel antallet af selvforsørgende borgere som det stigende uddannelsesniveauer medvirkende årsager til, at såvel
bruttoindkomster som skattepligtige indkomster er stigende.
Det største bidrag kommer dog fra de almindelige lønreguleringer.
Stigende skattepligtige indkomst giver større skatteindtægter og dermed råderum til kommunen.
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Geografi
Geografien handler om bosætningsmønster og infrastruktur (fysisk og digital).

Befolkning fordelt på bosteder 01.01

2013

2019 Ændring

Paamiut (by)
Arsuk (bygd)
Nuuk (by)
Qeqertarsuatsiaat (bygd)
Kapisillit (bygd)
Kapisillit (Fåreholdersteder ved)
Tasiilaq (by)
Sermiligaaq (bygd)
Isortoq (bygd)
Kulusuk (bygd)
Tiniteqilaaq (bygd)
Kuummiut (bygd)
Illoqqortoormiut (by)
Nerlerit Inaat (Lufthavn)

1.515
106
16.454
203
78
5
2.017
203
80
267
110
331
452
5

1.334
83
17.984
184
50
3
2.063
223
58
241
106
258
355
1

-181
-23
1.530
-19
-28
-2
46
20
-22
-26
-4
-73
-97
-4

I alt

21.826

22.943

1.117

Kilde: Grønlands Statistik
Bosætningsmønsteret er under forandring. Kommuneqarfik Sermersooq er dog meget bevidst om, at kommunen
består af andre bosteder end Nuuk – og at dette er en styrke.
Der er gennem de seneste år også anvendt ganske store ressourcer til at forbedre de lokale vilkår – herunder i
tæt samarbejde med lokaludvalg og bygdebestyrelser.
For kommunen betyder bosætningsstruktur rent administrativt en del mer-udgifter til eksempelvis ITinfrastruktur, rejse- og opholdsudgifter ved rejser mellem bostederne samt udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus og opmærksomhed i forhold til de enkelte bosteder.
Det er dog merudgifter, som fællesskabet gerne betaler fordi, der er flere fordele – ikke mindst af menneskelig
karakter – ved, at fællesskabets borgere bor forskellige steder.

Væsentlige tværgående indsatsområder og resultater i året (kommuneniveau)
Der har været 3 meget store og væsentlige tværgående indsatsområder i 2018.

Kommuneqarfik Sermersooq
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Udviklingsplanen på børn og unge området
Udviklingsplanen på børn og unge området – herunder udviklingen af områdets samarbejde med kommunens
øvrige områder – har fyldt meget.
Det er afgørende for det enkelte barn, den enkelte unge, de enkelte familier og for kommunens fremtid, at Udviklingsplanen medfører de ambitiøse effekter.
Indsatsen er opdelt på henholdsvis myndighedsdelen og på udførerdelen.
På myndighedsdelen har der været arbejdet intensivt med udviklingen af et nyt administrationsgrundlag, herunder i form af en ny organisering, ny vejledning og hjælpeværktøjer og systemunderstøttelsen heraf. Samtidige
har der været gennemført en meget omfattende kompetenceudvikling, herunder i form af sidemandsoplæring.
Der er udviklet vejledninsmateriale i forhold til hvordan medborgere skal handle, hvis der bekymrede for et barn.
Procedurerne for modtagelse og første handling er styrket, således der altid ageres på underretningen indenfor
24 timer.
Sagsbehandlingen skal styrkes yderligere og det vil være et indsatsområde i 2019.
På udførerdelen (kommunens egne tilbud) er der taget initiativ til en række nye tilbud. Arbejdet med udførerdelen, herunder en analyse af det faktiske behov for foranstaltninger, herunder tidlig indsats, vil fortsætte i 2019.
Bæredygtighed
For Kommuneqarfik Sermersooq er både det globale og det lokale arbejde FN´s Verdensmål afgørende for fremtidens generationer.
I 2018 har vi derfor også arbejdet meget med udviklingen af en Bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighedsstrategien tager afsæt i Verdensmålene som løftestænger for udviklingen af metoder og processer på en lang række
områder,
Bæredygtighedsstrategien er behandlet politisk i starten af 2019 og vil for alvor blive en integreret del af vores
beslutningsgrund i 2019 og frem.

Demokrati, åbenhed og gennemsigtighed
Kommuneqarfik Sermersooq er en åben, transparent og ansvarlig kommune.
Vi bruger mange ressourcer både internt og ekstern på at kommunikere og inddrage relevante interessenter i
forhold til vores kommunale fællesskab.
Vores åbenhedspolitik indebærer at:


Vi er troværdige - man kan stole på det, vi siger

Kommuneqarfik Sermersooq
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Vi er åbne - man kan komme i kontakt med os og få adgang til alle relevante informationer



Vi tager initiativ - vi er proaktive og kommunikerer ikke kun, når information bliver efterspurgt. Vi melder
ud på eget initiativ, også om de ubehagelige sager



Vi er til at forstå - al vores kommunikation er målrettet modtagerne og tager udgangspunkt i modtagernes
præmisser.



Vi tænker kommunikation ind i den daglige drift og afslutter ethvert møde med at overveje til hvem og
hvordan dagens resultater skal formidles

Kommuneqarfik vedtog i 2014 en anti-korruptionspolitik, der understøtter ledere og medarbejdere i, hvordan
der skal ageres i forhold til at sikre integritet og habilitet i samspillet med borgere, leverandører og andre samarbejdspartnere.
I 2014 indførtes også en whistle-blowerordning, der giver ledere og medarbejdere i kommunen mulighed for –
100 pct. anonymt – at underrette om uregelmæssigheder i forhold lovovertrædelser, egentlige besvigelser, vennetjenester, inhabilitet, trusler og pres i forhold til at medvirke til forhold, der overskrider den enkeltes personelige grænse.

Indførelse af nyt ERP-system
Kommuneqarfik Sermersooq valgte at påtage sig opgaven som den første kommune, der implementerde det nye
fællesoffentlige ERP system og samtidig en helt ny fælles offentlig kontoplan.
Der var en bevidsthed om, at dette nok ville blive en vanskelig opgave, men det viste sig, at være en endnu større
opgave end forudset. Kommunen må erkende, at organisationen ikke var tilstrækkeligt klædt på til det nye system
og implementeringen har medført en række udfordringer.
Ligeledes var der en række fejl og mangler i det nye system, der gjorde opstarten overordentligt udfordrende.
Udfordringerne har omfattet både problemer med at betale regningerne til rette tid – og med at udskrive regninger
til borgerne.
Dermed har likviditeten også i perioder været anstrengt.
Man kan sige det meget klart:
Kommunens økonomistyring har på grund af manglende og/eller upålidelige økonomirapporter i det hele
taget været utilfredsstillende i 2018.
Især den nye kontoplan har givet indlæringsmæssige udfordringer. Udfordringerne består både i brugen af artskontoplanen (indtægts- og udgiftsarter) og formålskontoplanen (bevillingskonti). Der har været ydet en stor indsat for at afhjælpe manglerne i året og det er kommunens opfattelse, at dette har reduceret usikkerheden i forhold
til artskonteringen til et forsvarligt niveau.

Kommuneqarfik Sermersooq
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Derudover er der fortsat manglende præcision i henførslen af lønninger til korrekte afdelinger og dermed bevillingskonti. Samtidig er der usikkerhed om bevillingernes fordeling på afdelinger.
Disse forhold medfører en usikkerhed i kommunens bevillingskontrol og det er derfor valgt ikke at medtage
regnskabsforklaringer i årsregnskabet.
Der er ydet en kæmpe indsats fra økonomimedarbejderne i hele kommunen – og der har været investeret massivt
i konsulenter til at afhjælpe udfordringerne.
Der er fortsat mange udfordringer, der er blevet arbejdet med i 2019, men grundlaget for den økonomiske styring
har i løbet af 2019 nået et mere tilfredsstillende niveau.

Udfordringer ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2018
Som følge af de udfordringer der har været med implementeringen af det nye ERP-system samt forståelsen af
den nye kontoplan, er årsregnskabet for 2018 behæftet med væsentligt større usikkerheder end normalt.
En række forhold er således først afklaret, afstemt og dokumenteret i sidste halvdel af 2019, hvorfor aflæggelsen
af det endelige regnskab er væsentligt forsinket. Kommunen har dog vurderet, at det har været bedre at afvente
afklaringen af disse forhold og dermed trods alt opnå en mere retvisende og veldokumenteret årsrapport.
Der udestår dog fortsat afklaring af nogle usikkerheder i forhold til opgørelsen af tilgodehavender hos borgere
og virksomheder, idet overgangen til det nye ERP system fortsat giver en række udfordringer. Udfordringerne
relaterer sig blandt andet til, at der er differencer mellem debitormodul og finansmodel og dermed til opgørelsen
af de enkelte tilgodehavender. Der ud over har det endnu ikke været muligt, at afstemme tilgodehavender overdraget til Inddrivelsesenheden med oplysninger her fra.
I store dele af 2018 var der en udbredt mangel på kendskab til og forståelse af den nye kontoplan som følge af
manglende uddannelse forud for implementeringen af ERP systemet.
I forbindelse med årsafslutninger er der derfor foretaget en gennemgang af posteringer på over 1 mio. kr. på alle
driftskonti med henblik på omkontering heraf til korrekte artskonti. Dette arbejde har givet anledning til mange
efterposteringer.
På trods heraf er der fortsat usikkerheder knyttet til opgørelsen af udgifter for de enkelte formål/opgaveområder.
Netto påvirker disse ikke årets resultat, men alene forbruget på de enkelte bevillingsområder og sammenhængen
til de afgivne bevillinger.
Nærværende udgave af årsregnskabet er korrigeret for periodiseringsfejl i forhold til det regnskab Kommunalbestyrelsen oversendte til revision på mødet den 27.08.2019.
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Korrektionen har ændret resultat fra et overskud på 5 mio. kr. til et underskud på 60 mio. kr.
Korrektionen vedrører primært:


Udgifter til entreprenørarbejder vedrørende byggeriet Tujuk, der fejlagtigt var overført til 2019



Udgifter til projekter udført af Siorarsiorfik Nuuk City Development A/S, hvor kommunen i det oprindelige
regnskab havde periodiseret udgifter til udgiftsførsel i 2019 selvom udgifterne var afholdt i 2018



Afskrivninger af tilgodehavender (manglende periodisering i det tidligere regnskab)



Udgifter til takstbetalinger (manglende periodisering i det tidligere regnskab)

Det skal bemærkes at der alene er tale om forskydninger mellem regnskabsårene. Forøgelsen af udgifterne i 2018
medfører samtidig en reduktion af udgifterne i 2019. For de to år under er korrektionerne således driftsneutrale.
Det forventes at ovenstående udfordringer i vid udstrækning er afhjulpet i løbet af 2019, således regnskabsprocessen kan forløbe i henhold til lovgivningen.

Forventninger til 2019
I løbet af 2019 forventes det at Kommuneqarfik Sernersoog kommer helt i mål med implementeringen af det
nye fællesoffentlige ERP-system på økonomi- og ledelsesdelen. Arbejde med at få integreret en række fagmoduler vil komme i løbet af 2020 – hvorefter det gamle system (Winformatik) kan udfases helt.
Der er fortsat et højt aktivitetsniveau i det meste af kommunen – således forventes det at skatter og øvrige indtægter vil holde det budgetterede niveau. Modsat forventes det at presset på en række sociale områder vil aftage.
De stor fokusområder vil fortsat være:
 Hovedstadsstrategien
 Børn og Unge området
 Mere smidig offentlig forvaltning
Forventningen til 2019 er fortsat et overskud på det budgetterede niveau omkring 80 mio. kr. og anlægsinvesteringer på omkring 300 mio. kr., som i øvrigt er det højeste budgetterede anlægsbudget kommunen nogensinde har haft.
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Ledelsesberetning – bosteder
Nuuk
Nuuk
0-6
7-14
15-17
18-24
25-59
60-66
67+

2015
1.580
1.818
546
1.719
9.665
968
696

2016
1.631
1.823
532
1.732
9.856
1.030
712

2017
1.652
1.850
599
1.749
9.913
1.122
715

2018
1.664
1.899
584
1.740
9.954
1.192
763

2019
1.674
1.914
609
1.721
10.004
1.269
793

I alt

16.992

17.316

17.600

17.796

17.984

Børn
Unge
Voksne
Ældre

20,0%
13,3%
62,6%
4,1%

19,9%
13,1%
62,9%
4,1%

19,9%
13,3%
62,7%
4,1%

20,0%
13,1%
62,6%
4,3%

20,0%
13,0%
62,7%
4,4%

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar måned 2017 en meget ambitiøs, men dog realistisk hovedstadsstrategi.
Visionen er at det skal være attraktivt at placere sig i Nuuk. Udvidelsen af lufthavnen og den nye havn er en god
begyndelse. Vi vil fortsætte med at udvikle byen på andre områder, ikke mindst på kvalificeret lokal arbejdskraft.
Strategi består af fire indsatsområder.


Nuuk skal være kendt som Arktisk Hovedstad



Nuuk skal være hovedsæde for internationale
virksomheder



Nuuk skal være internationalt orienteret



Der skal investeres i Nuuks udvikling som Arktisk Hovedstad

I 2018 er der gennemført en række projekter, der understøtter en realisering af visionen og strategi.
På Kommunalbestyrelsesmødet i februar måned blev der således vedtaget en helt ny hovedstruktur.
»Ny Hovedstruktur for Nuuk« er plangrundlaget, der skal skabe/sikre de fysiske rammer for byudviklingen i
Nuuk og for at realisere Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi.
Kommuneplanens hovedstruktur afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen, og den er
ligeledes et udtryk for den interesseafvejning kommunalbestyrelsen har foretaget.
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Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og bæredygtig byudviklingsstrategi. Nuuks
hovedstruktur fokuserer på 6 generelle temaer og 8 fokusområder bl.a. for udviklingen af Qinngorput, kyststien,
byfortætning, en sammenhængende erhvervsstruktur samt udbygning af infrastrukturen og byens centerstruktur.
Med revisionen af Hovedstrukturen for Nuuk sikres den fysiske udvikling af Nuuk og dermed også den nye
bydel Siorarsiorfik. Der planlægges for områder til institutioner og skoler i bydelene Nuuk, Nuussuaq og
Qinngorput. Derudover planlægges den videre udbygning af Qinngorput og den nye bydel Siorarsiorfik med et
nyt bycenter og lokalcenter, og dels for udbygning af infrastruktur, der skal betjene den nye bydel.
Det forventes ikke alene, at den nuværende udvikling med tilflytning til Nuuk forsætter, men investeringer i
havn og lufthavn, nye tidssvarende boliger, pasningsgaranti for børnefamilier og udvikling i erhvervslivet aktivt
kan bidrage til at bremse udvandringen og dermed fastholde befolkningen i Grønland.
Det forventes, at forbedringer i infrastrukturen og en positiv udvikling inden for flere erhvervssektorer som bl.a.
havnerelaterede erhverv som fiskefabrikker, frysehuse, shippingvirksomheder, samt nye eksportvirksomheder
og en øget turisme, vil styrke væksten i Nuuks befolkningstal og sætte større pres på behovet for, nye tidssvarende boliger og på behovet for investeringer i den offentlige service.
På Kommunalbestyrelsesmødet i august måned 2018 blev det besluttet, at etablere et lokaludvalg i Nuuk. Der
har været afholdt valg til udvalget, der også har konstitueret sig og fra og med 2019 er klar til at spille en aktiv
rolle i byens udvikling.

Paamiut
Paamiut
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2015
144
170
74
144
699
116
149

2016
131
141
75
150
668
119
145

2017
140
135
60
169
668
132
143

2018
121
126
52
152
637
122
145

2019
126
125
42
143
626
129
143

I alt

1.496

1.429

1.447

1.355

1.334

Børn
Unge
Voksne
Ældre

21,0%
14,6%
54,5%
10,0%

19,0%
15,7%
55,1%
10,1%

19,0%
15,8%
55,3%
9,9%

18,2%
15,1%
56,0%
10,7%

18,8%
13,9%
56,6%
10,7%

Der bliver fortsat færre borgere i Paamiut. Det er især de unge, der flytter fra byen – formentlig i uddannelsesmæssig sammenhæng.
Lokaludvalget er etableret og der er udarbejdet en vision og hovedstruktur for byens udvikling frem til 2028.
Der har været arbejdet på udviklingen af helhedsplanen for byen. Der er udpeget tre fokusområder:


Kolonihavnen – fokus på bevaring
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Sanering og revitalisering af områderne omkring blokkene



Forskønnelse af midtbyen

Lokaludvalget står i spidsen for arbejdet med at udfylde helhedsplanens rammer. Det har været en spændende
proces, hvor der har været afholdt borgermnøder. På møderne har borgernes ønsker været drøftet og ønskerne
indgår i det løbende arbejde.
Der er gennemført en række synlig tiltag, herunder:


Legepladser



Klatrevægge



Asfaltering af veje



Stibelysning

Derudover er Musikskolen etableret i nye lokaler – og det er lykkedes at engagere Enok Poulsen i arbejdet.
Et andet eksempel er etableringen af husflidsværksted i den gamle lysfabrik.
Indsatserne har i 2018 især rettet sig mod at forbedre Borgerservice. Borgerservice er blevet omstruktureret og
der er ansat en afdelingsleder. Borgerne skulle gerne have oplevet, at det nye Borgerservice kan svare hurtigere
på flere spørgsmål.
Selve driften af forvaltninger og institutioner foregår på tilfredsstillende vis. Vuggestuer og børnehaver mangler
faglært arbejdskraft, men skolen til gengæld har 100 procent faglært arbejdskraft.
Der er desværre et alt for stort hash-misbrug, der ødelægger mennesker og fællesskab. Kommunen samarbejder
med andre myndigheder om at bekæmpe dette, men det er en svær proces.
Overordnet er Paamiut et dejligt sted at bo - og der er en masse frivillige, der gerne vil være med til at gøre byen
endnu bedre at bo i. Der er løbende arrangementer, der har til formål at aktivere og engagere borgerne.

Tasiilaq
0-6
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2015
264
331
102
235
994
91
76

2016
246
307
98
234
952
101
80

2017
240
302
88
229
957
106
88

2018
237
301
108
229
932
111
88

2019
262
318
96
237
936
122
92

I alt

2.093

2.018

2.010

2.006

2.063

Børn
Unge
Voksne
Ældre

28,4%
16,1%
51,8%
3,6%

27,4%
16,5%
52,2%
4,0%

27,0%
15,8%
52,9%
4,4%

26,8%
16,8%
52,0%
4,4%

28,1%
16,1%
51,3%
4,5%

Tasiilaq
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I starten af 2018 blev projektet ”Stemmer fra Tasiilaq” gennemført med det formål, at se på, hvordan kommunens
organisation og indsatser i Tasilaq kunne styrkes.
Processen var meget positiv og både borgere, erhvervsliv, medarbejder og andre organisationer deltog aktivt.
Projektet mundede ud i en rapport med en række anbefalinger, Den overordnede konklusion var, at der er tale
om et område, hvor der er et betydeligt potentiale for at udvikle og skabe effekter af den kommunale service
såvel på kort som på langt sigt.
En udvikling, hvor den offentlige forvaltning skal blive mere effektiv og skabe bedre effekter, men samtidig
også en udvikling, hvor borgere skal lære at bidrage og selv tage initiativ samt ikke mindst tage ansvar for eget
liv.
På baggrund af af rapportens anbefalinger blev der gennemført et organisationsudviklingsprojekt, der blandt
andet resulterede i, at der blev etableret en områdelederstilling. Områdelederen deltager i kommunens direktionsmøder og er dermed en del af den udvidede koncernledelse.
Det har medført en stor styrkelse af forvaltningen i Tasiilaq. Den lokale selvsbestemmelsesret udnyttes langt
bedre til at træffe hurtige og mere borgernære beslutninger. Det har været en stor udfordring, at få organisationen
på plads – både i Tasiilaq og i Nuuk, hvor der også er ændret på tilgangen til organisationen i Tasiilaq.
Der udøves nu mere lokal og synlig ledelse og der arbejdes med at få engageret borgerne i at tage mere aktivt
medansvar for, at fællesskabet Tasiilaq fungerer godt.
Fangerstoltheden skal tilbage i samfundet.
Der er mange eksempler på aktiviteter i 2018:


Fritid, sundhed og kultur sammen med frivillig organisationer (sportsaktiviteter, fællesspisning, danseaftener)



Sammenkomst for ældre til julefest



Koret



Lokale bands



Alkoholfrie arrangementer



Drama-grupppe

I forhold til nogle af de sociale udfordringer, der er i Tasiilaq er der også gennemført en række initiativer:


Selvmordsforebyggelse, hvor unge engageres i at fortælle andre unge, at selvmord ikke er løsningen



Styrket samarbejde mellem ungerådgiver, misbrugsrådgiver og forebyggelseskonsulenter



KAK Inua – ungervisning i psykisk første-hjælp



Omsorg – lær at være forældre
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Det kommer til udtryk i både den måde borgerne møder Borgerservice på – og fysisk ved en række tiltag, der er
gennemført i 2018. Hovedstruktur og vision 2028 har følgende fokusområder:


Tasiilaq som hovedby



De omkringliggende bygder (Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq, Tiilerilaaq og Isortoq)



Ittoqqortoormiit mod nord

De fysiske faciliteter udvikles løbende. Der er mange gode faciliteter – rammer som skal fyldes ud af borgerne


Nyt fitness center i hallen



Ungdoms- og kulturhus



Misbrugshus – hvor der kører behandlinger for misbrug



Kvindehøjskole

Der er udfordringer på erhvervsområdet. Der er vanskeligheder med at få skabt tilstrækkeligt vækst og udvikling
og dermed gode arbejdspladser.
Infrastrukturen – både den fysiske og den digitale infrastruktur – giver udfordringer.
Ikke desto mindre er der en optimisme i forhold til at udvikle Tasiilaq som østkystens hovedby.

Ittorqortormiut
2015
62
54
22
46
199
19
24

2016
53
46
8
50
178
23
23

2017
55
44
8
43
176
29
20

2018
55
42
7
39
180
27
16

2019
48
46
12
36
170
29
14

426

381

375

366

355

27,2%
16,0%
51,2%
5,6%

26,0%
15,2%
52,8%
6,0%

26,4%
13,6%
54,7%
5,3%

26,5%
12,6%
56,6%
4,4%

26,5%
13,5%
56,1%
3,9%

Ittoqortoormiut
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Infrastrukturen udgør fortsat en stor udfordring for byen. Der mangler først og fremmest en direkte flyrute til
Tasiilaq, men lufthavnsplanerne udsættes løbende.
Hovedstruktur og vision 2018 er under fortsat udvikling i to spor:


Udviklingsmuligheder



Et selvbærende lokalsamfund

Udviklingsmulighederne for byen baserer sig dels på de menneskelige ressourcer i byen, dels på de turist- og
erhvervsmæssige potentialer, der affødes af byens særlige og isolerede beliggenhed.
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Strategien for byen tager udgangspunkt i mulighederne for at fastholde og udvikle et selvbærende samfund og
består af en række elementer med en varierende grad af realisme.
Der er i 2018 gennemført en række tiltag af både forvaltningsmæssig og fysisk karakter:
Der er etableret:


Cementveje



Garage til anlæg og miljøs køretøjer

Der har været arbejdet med


Etablering af biograf til børn i kvindehuset



18+19 kvindeaktivitet



Ny Majoriaq med syning og værksted



Fælles kaffemik´er arrangeret af lokaludvlaget

Fraflytningen og de manglende beskæftigelsesmuligheder betyder meget for stemningen i byen, så der kæmpes
for at holde modet oppe.
Byen har et ry som en social udfordret by med mange omsorgssvigt og misbrugsproblemer. Der er stadig udfordringer, men problemerne opleves af indbyggere og mange tilrejsende, at være en hel del mindre end det som
medierne fortæller om.

Bygder/udenfor byerne
2015

2016

2017

2018

2019

157
196
54
131
586
101
85

158
196
53
136
597
110
86

136
185
50
124
546
116
84

130
170
54
110
542
117
92

138
172
58
117
523
111
91

I alt

1.310

1.336

1.241

1.215

1.210

Børn
Unge
Voksne
Ældre

26,9%
14,1%
52,4%
6,5%

26,5%
14,1%
52,9%
6,4%

25,9%
14,0%
53,3%
6,8%

24,7%
13,5%
54,2%
7,6%

25,6%
14,5%
52,4%
7,5%

Udenfor byerne
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Bygderne har deres egne bygdebestyrelse:


Kulusuk, Tiilerilaaq, Isortoq



Kuumiut, Sermiligaaq



Arsuk



Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat

Bygdebestyrelserne har deres egen forretningsorden og deres eget budget, som de kan bruge på initiativer i de
enkelte bygder.
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I bygderne er det ofte meget praksisnære udfordringer, der præger hverdagen. I den sammenhæng har det stor
betydning for borgerne på de enkelte bosteder, at der er et økonomisk råderum til at få løst disse udfordringer.

28

Kommuneqarfik Sermersooq

Ledelsesberetning – Koncernen Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq har – på samme måde som Inatsisartut – valgt, at placere en række af sine aktiviteter i selvstændige juridiske enheder (selskaber).
Formålet med dette er både af forretningsmæssige, finansielle og medarbejdermæssige hensyn.
Det er en løsning, der på den ene side skaber større gennemsigtighed, åbenhed og ansvarlighed – fordi selskaberne er underlagt særligt selskabs- og regnskabslovgivning.
Det er også en løsning, der på anden side er mindre demokratisk fordi politikerne ikke længere har direkte indflydelse på beslutningerne i selskaberne – og mindre åben og gennemsigtig for selskaberne ikke er omfattet af
eksempelvis lov om offentlig forvaltning.
Kommuneqarfik Sermersooq arbejder for at nyde godt af fordelene og afhjælpe ulemperne ved selskabsdriften.
Ulemperne afhjælpes gennem kommunens ejerstrategi (krav til bestyrelserne) og dels gennem så stor åbenhed
om selskabernes aktiviteter og beslutninger som muligt.
Kommuneqarfik er i dag en kommunal koncern, der består af flere selvstændige juridiske enheder, som kommunen gennem sit ejerskab kontrollerer helt eller delvist.

Kommuneqarfik Sermersooq

100 pct.

100 pct.

Iserit A/S
CVR 12227353
Resultat

0,4 mio. kr.

100 pct.

Siorarsiorfik – Nuuk City
Development A/S
CVR 12940750

33,3 pct.

Nuup Bussii A/S
CVR 66396819

Nuuk Imeq A/S
CVR 78892528

Resultat

- 6,4 mio. kr.

Resultat

0,3 mio. kr.

Resultat

32,0 mio. kr.
183,3 mio. kr.

Aktivsum

302,9 mio. kr.

Aktivsum

776,7 mio. kr.

Aktivsum

29,2 mio. kr.

Aktivsum

Egenkapital

258,9 mio. kr.

Egenkapital

723,6 mio. kr.

Egenkapital

19,6 mio. kr.

Egenkapital

98,0 mio. kr.

Iserit A/S
Iserit A/S har hidtil administreret kommunens boligmasse. Det gør selskabet fortsat, men ejer nu selv hovedparten af boligmassen. Selskabet administrerer derud over de boliger, der ejes af NCD A/S.
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I 2018 har Kommuneqarfik Sermersooq indskudt hovedparten af sin boligmasse i selskabet. Indskuddet omfattede primært ejendomme i Nuuk opført før 1990 og ejendomme uden for Nuuk.
Indskuddet er gennemført ved en kapitalforhøjelse på 247 mio. kr., hvor kommunen har modtaget aktier i selskabet som betaling for ejendommene.
Eksiterende lejekontrakter fortsættes, men ved udskiftning af lejere overgår lejeaftalen til privatretlige lejeregler.
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S (NCD A/S)
Siorarsiorfit – Nuuk City Development A/S er kommunens byudviklingsselskab. NCD har til primær opgave, at
understøtte realiseringen af hovedstadsstrategien gennem udvikling af arealer til bolig og erhvervsbyggeri, finansiering af kommunale institutioner gennem såkaldte OPP konstruktioner m.v.
I 2018 har Kommuneqarfik Sermersooq indskudt ejendomme i Nuuk opført efter 1985 i selskabet. Dette er sket
ved en kapitalforhøjelse på 725 mio. kr., hvor kommunen har modtaget aktier i selskabet som betaling for ejendommene.
Eksiterende lejekontrakter fortsættes, men ved udskiftning af lejere overgår lejeaftalen til privatretlige lejeregler.
I forbindelse med indskuddet er det lagt til grund for værdien af indskuddet, at huslejen løbende vil blive øget
indenfor de regler, der gælder for private lejeaftaler.
Selskabet ejer og administrerer væsentlige værdier og har en afgørende rolle i forhold til udviklingen af byen.
Derfor lægges der også i særlig grad vægt på åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets aktiviteter og
beslutninger.
Nuup Bussii A/S
Nuup Bussii A/S står for den kollektive transport i Nuuk.
Selskabet spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre, at borgerne i Nuuk kan komme hurtigt og sikkert rundt
– og i forhold til at sikre, at dette sker på en miljømæssig bæredygtig måde.
Nuuk Bussii A/S står i de kommende år overfor en omfattende investering i nye busser for dels at kunne understøtte en mere bæredygtig drift, dels for at kunne understøtte den kommende byudvikling i Nuuk.
Nuuk Imeq A/S
Kommuneqarfik Sermersooq ejer 33,3 pct. af aktierne i Nuuk Imeq A/S. De andre 66,67 pct. ejes af Royal
Unibrew A/S og Carlsberg Breweries A/S.
Selskabets aktivitet består i produktion af sodavand og aftapning af øl til det grønlandske marked. Derudover
fremstiller selskabet grønlandsk vand.
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Selskabet blev oprindeligt etableret ud fra et politisk ønske om, at etablere et returemballagesystem i Grønland
for der igennem at undgå belastningen af natur og miljø med op til 50 mio. styk engangsdåser- og flasker om
året. Derud over var ønsket at begrænse importen og skabe nye arbejdspladser lokalt.
Fælles
Selskabernes årsrapporter indeholder mange flere oplysninger om selskabernes aktivitet og drift i det forgangne
år.
Disse oplysninger kan findes ved at søge på selskabernes navne eller CVR nr. i det cenralle virksomhedsregister
på https://datacvr.virk.dk/data.
Udover selskaberne har Kommuneqarfik Sermersooq ejerandele i:


Grønlands Kulturhus I/S
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Ledelsesberetning – indtægter
01 Skatter, afgifter og overførsler
01 Skatter, afgifter og overførsler

Korrigeret
Budget
-1.885.711.000

Forbrug
-1.940.221.236

Afvigelse
-54.510.236

Skatteindtægter
Der er gode fangstmængder og priser på rejer og fisk. Samtidig er der højkonjunktur i resten af verden, hvilket
er med til løbende at understøtte Grønlands turistindtægter.
Indtægterne fra fiskeri, råstoffer og turisme understøtter et højt aktivitetsniveau i anlægssektoren.
Indtægterne i fiskeriet, turismen, råstofferne og anlægssektoren giver mulighed for et højt forbrug og gunstige
tider for detailhandlen.
Alle disse forhold medfører høje person- og selskabsskatter.
Dette forventes også at gøre sig gældende i 2019.

Bloktilskud og udligning
Formålet omfatter endvidere bloktilskud og udligning, hvor Kommuneqarfik Sermersooq også i 2018 har afleveret 90 mio.kr. til de andre kommuner.
I forbindelse med overførslen af anlægsområdet på skoleområdet er bloktilskuddet øget med ca. 30 mio.kr. i
forhold til tidligere.
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Ledelsesberetning – politikområder
02 Folkestyre og demokrati
02 Folkestyre og demokrati

Korrigeret
Budget
17.917.324

Forbrug
16.519.395

Afvigelse
-1.397.929

Dette formål omfatter udgifter til politisk arbejde, herunder vederlag og mødeudgifter til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Lokaludvalg og Bygdebestyrelser.
Udgifterne på området er afhængige af omfanget af møde- og rejseaktivitet (og destinationer).
Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2018 været i Tasiilaq
Udvalget for Børn og familie har i 2018 været på udvalgstur til Tasiilaq og Tromsø
Udvalg for Børn og skole har i 2018 været i Nuuk og Danmark, Ittoqqortoormiut via Skype
Udvalget for velfærd har i 2018 været i Tasiilaq og Danmark
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03 Udvikling og uddannelse

03 Udvikling og uddannelse

Korrigeret
Budget
449.467.871

Forbrug
459.014.912

Afvigelse
9.547.041

Området omfatter førskole, skoleområdet, fritids- og aktivitetstilbud samt udgifter til bomuligheder under uddannelse.
Førskoleområdet
Området forvaltes i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til
børn i førskolealderen.
I 2018 har der især været fokus på tiltrækning af uddannede pædagoger på området. Dette er lykkedes i et vist
omfang i Nuuk, mens der fortsat er udfordringer i de andre byer.
Der kæmpes fortsat med lange ventelister på området, men der pågår byggeplaner, der skal afhjælpe dette indenfor en kort årrække.
Skoleområdet
Området forvaltes i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
Kommuneqarfik Sermersooq har formuleret en skolepolitik i form af fem centrale visioner for, hvordan folkeskolen skal udvikles. Disse visioner indgår i arbejdet på skoleområdet.
På skoleområdet er der udarbejdet virksomhedsplaner for alle skoler med afsæt i de overordnede visioner.
Et af indsatsområder i 2018 har været at sikre skolen som et trygt sted at være for både elever og lærere. Af mere
tværgående temaer har der været eksempelvis været arbejdet med:


De sunde børn



De udfordrede børn

Der ud over arbejdes med forskellige udviklingsprojekter på skoleområdet:


Udnyttelse af teknologiske muligheder som løftestang for bedre undervisning



Bedre indlæring gennem mere projektarbejde og mere håndgribelig undervisning



Indsats for at flere fortsætter i uddannelsessystemet efter folkeskolen (QAQISA)

Fritids- og aktivitetstilbud
Området forvaltes i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed kapitel 5 og
6
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Området omfatter fritidsklubtilbud og fritidshjem.

MISI
Rådgivningsbehovet er stort. MISI får mange henvendelser fra fagfolk og forældre som ønsker pædagogiskpsykologisk rådgivning.
Der har i 2018 været ca. 395 rådgivningsforløb og der har været ca. 220 indstillinger til specialundervisning.
Der er gennemsnitligt 1-4 ugers ventetid på håndtering af henvendelser.
Hvis den oplevede problematik ikke kan løses ved rådgivninger tilbydes et undersøgelsesforløb. Ventetiden på
sådanne undersøgelsesforløb er dog p.t. 6 måneder, hvilket ikke er tilfredsstillende.
MISI ville gerne udføre mere forebyggende arbejde, men det er vanskeligt at prioritere de nødvendige ressourcer
til området.
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04 Erhvervsudvikling

04 Erhvervsudvikling

Korrigeret
Budget
16.187.535

Forbrug
13.249.109

Afvigelse
-2.938.426

Kommuneqarfik Sermersooq har udviklet en Erhvervsudviklingspolitik og strategi
Visionen er at Kommuneqarfik Sermersooq vil være anerkendt som et globalt arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig udvikling.


Kommunen vil være den foretrukne indgangsvinkel til Grønland for alt erhvervsliv



Services og produktion inden for mineralsektoren – drift, forædling og supply – vil udgøre en væsentlig del
af kommunens erhvervsliv



Som kraftcenter inden for forskning, uddannelse og kunst vil vi kunne måle os med de bedste inden for
udvalgte felter



Aktiviteter af høj kvalitet inden for oplevelser, kultur, events, konferencer, madlavning, jagt og sport vil
være et kendetegn for Kommunearfik Sermersooq



Kommuneqarfik Sermersooq vil inspirere og motivere erhvervslivet til at udvikle bæredygtig produktion
med hensyn til miljøbevidsted, reduktion af CO2 udslip og virksomhedernes sociale ansvar.

Arbejdet skal bygges op ved at:


Skabe optimale betingelser for vækst



Udbygge og organisere samarbejder



Undersøtte og udbygge naturlige kraftcentre



Opbygge internationalt rettede foretningsområder



Sikre stabil og kompetent arbejdskraft



Øget samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet

En stor del af arbejdet gennemføres via servicekontrakten med Fonden Sermersooq Business Council (SBC),
der også i 2018 har gennemført en række forskellige arrangementer m.v.
På Kommunalbestyrelsens møde i januar 2018 blev SBC´s Erhvervsplan 2018-2021 godkendt. Planen fokuserer
på en række indsatsområder som turisme, ivæksætteri, fiskeri, oprettelsen af en fødevareklynge og en fortsættelse
af trafik og transport netværket.
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05 Sociale formål

Korrigeret
Budget
750.035.650

Forbrug
760.620.244

Afvigelse
10.584.594

Politikområdet social formål omfatter kommunens udgifter til de borgere, der har brug for kommunens hjælp i
en kortere eller længere periode.
Området omfatter langt de største og tungeste forvaltningsopgaver i kommunen med et samlet budget på knap
750 mio. kr.
Børn og Unge med støttebehov
Området forvaltes efter blandt andet Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
Som tidligere nævnt har indsatsen i 2018 i høj grad været rettet mod en gennemførelse af Udviklingsplanen og
den tilhørende aktivitetsplan.
Personer med vidtgående handicap
Området forvaltes i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap samt kommunens Handicappolitik
Der har i 2018 været fokus på, at kvalitetsstanderne efterleves. Dette er blandt andet sket ved gennem en intensiveret dialog med medarbejderne.
Offentlig hjælp
Området forvaltes i henhold til en række love, herunder Landstingsforordning om offentlig hjælp, Inatsisartutlov
om førtidspension m.v.
Ældre
Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. samt kommunens Ældrepolitik
På ældreområdet har fokus især været på rekruttering og fastholdelse af personale samt nedbringelse af sygefravær.
Det er lykkedes at få rekrutteret sygefagligt personale, hvilket har været med til at læfte fagligeheden i forhold
til eksempelvis demens m.v.
Der er en høj trivsel blandt både brugere og medarbejdere.
Arbejdsmarked
Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse
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Campus Nuuk er i 2018 blevet sat i rammer og har haft en ganske god effekt. Ca. 90 personer har gennemført
forløbet og der har været en fastholdelsesprocent på 80-85 pct., hvilket er meget tilfredsstillende.
Piorsaavik er blevet restruktureret og der er indført en ny pædagogisk struktur med afsæt i TAMU konsekvenspædagogik. Dette har vist sig at fungere godt i forhold til de unge.
Der går ca. 25 elever på Piorsaavik i Nuuk.
Borgerservice og myndighedsbehandling
Området forvaltes i henhold til Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, lovgivningen på de konkrete sagsområder samt kommunens politikker.
Borgerservice
Borgerservice er ofte det område, hvor de fleste brugere møder kommunen.
Borgerservice ekspederer så mange henvendelser som muligt – og de sager, der kræver en mere omfattende
sagsbehandling sendes videre til myndighedsafdelingerne.
Der investeres i disse år store ressourcer i mere digitale selvbetjeningsløsninger til brugene. For brugerne betyder
dette en øget tilgængelighed – og en mindre afhængighed af fysisk fremmøde i Borgerservice.
Myndighedsbehandling
Myndighedsbehandlingen kræver såvel jura-faglige som fag-faglige kompetencer. Der ud over kræver det også
en stor robusthed og professionalisme som person. Myndighedsbehandlingen skal sikre at afgørelser træffes med
afsæt i lovgivningen og den fagligt bedste løsning for brugeren.
Det er ganske store krav at stille til sagsbehandlerne.
Det er vanskeligt, at leve op til lovgivningens krav, hvilket også dokumenteres gennem de løbende tilsynsbesøg
fra Selvstyrets Tilsynsenhed, såvel som fra kommunens egen revision.
Der arbejdes løbende med at styrke administrationsgrundlaget på de forskellige områder, herunder bedre organisering og bedre understøttelse af sagsbehandling gennem investeringer i systemstøtte, vejledninger og hjælpeværktøjer.
Samarbejde på tværs af områder
Når der ses bort fra personer med vidtgående handicap og/eller ældre, så er der ofte tale om et mindre antal
familier, der har brug for en helhedsorienteret og mangesidet indsats.
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Et af de store indsatsområder er således at sikre en mere tværgående tiltag til disse familier, hvor kommunens
muligheder på socialområdet og førskole/skole samt fritidsområdet kombineres til den bedst mulige løsning inden for lovgivningen med den enkelte borger/familie i centrum.
I starten af 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen vedtægt for visitation til social bolig. Dette er netop et eksempel
på en tværgående indsats overfor de borgere, hvor en bolig kan være et væsentligt led i en samlet løsning,
Tidligere har der været eksempler på, at borgere risikerede at stå uden bolig og derfor også risikerede at børnene
skulle anbringes hos en plejefamilie eller på institution. Med den nye vedtægt sikres det, at mulighederne for at
finde en løsning på tværs af Børn og Familie og Velfærdsforvaltningerne til gavn for hele familien – og ofte med
en reduceret udgift for kommunen til følge.

39

Kommuneqarfik Sermersooq

06 Sundhed

06 Sundhed

Korrigeret
Budget
3.320.682

Forbrug
741.006

Afvigelse
-2.579.676

Principielt er det kun kommunens udgifter til plejeophold hos Sundhedsvæsenet, der skal registreres på dette
formål.
Kommunen skal hjemtage patienter fra sygehusene, så snart de er færdigbehandlede. Har kommunen ikke det
relevante tilbud til borgeren, så kan kommunen vælge at lade patienten blive i sundhedsvæsenets pleje.
Dette er dog ofte en dyrere løsning end kommunens egne tilbud, hvorfor der arbejdes på at undgå dette,
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07 Teknik, miljø og plan

Korrigeret
Budget
5.433.384

Forbrug
47.735.565

Afvigelse
42.302.181

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende byggemodning og modtagestationer, samt udgifter til miljø og naturforanstaltninger. Området omfatter også nettoudgiften til kommunens interne entreprenørvirksomheder.
Byplanlægning
Indsatsen på området har primært været fokuseret på de nødvendige planlægningsopgaver i tilknytning til realiseringen af Hovedstadsstrategien – og herunder især den fortsatte udbygning af Qingorput og forarbejderne til
etableringen af Siorarsiorfik bydelene i Nuuk.
Miljø og tilsyn
Området forvaltes i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29. af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald, kap. 7, § 17.
Interne entreprenørvirksomheder
Kommunen har sin egen entreprenørvirksomhed, der blandt andet står for anlæg og vedligeholdelse af veje,
broer, trapper og fælles arealer.
En del af entreprenøropgaver er udliceret til private. Det gælder eksempelvis snerydning.
Myndighedsbehandling
Håndteringen af areal- og byggeansøgning er afgørende for fremdriften i de anlægs- og byggeprojekter, der er
afgørende for realiseringen af Hovedstadsstrategien.
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08 Fritid, kultur og religion

Korrigeret
Budget
62.439.269

Forbrug
58.113.494

Afvigelse
-4.325.775

Fritid
Området forvaltes efter Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed – og omfatter fritidsundervisning, aftenskoler samt sportslige tilbud i samarbejde med idrætsforeninger m.v.
På fritidsområdet har der i 2018 især været administrativt fokus på ledelse og strategier, herunder indførelse af
årshjul og mere generel effektivisering.
Der har været et særligt fokus på tilgængelighed. Der er indført et tilmeldingssystem, der dækker tilmelding til
fritidsundervisning og musikskole.
Der ud over har der været fokus på fornyelse af tilbud med afsæt i borgernes behov og ønsker.
Der er gennemført forskellige arrangementer – ikke mindst uden for Nuuk.
Det kan være fredagsarrangementer, hvor idrætshallerne åbnes fredag aften.
Det kan være månedsarrangementer, hvor der arrangeres fælles aktiviteter med spisning på lønningsdage.
I forhold til de fysiske faciliteter er der gennemført en række anlægsprojeketer i løbet af året:


Musikskole i Kulusuk



Opgradering af udstyr i fitness centre



Belysning af løjper



Første skridt til gennemførelse af aktivitetspakken

På tilskudområdet er der arbejdet med nye og mere simple tilskudsregler, der skal gøre arbejdet med administration af kommunale tilskud mere enkelt og gennemskueligt.
Endelig har der været indsatser i forhold til de frivillige gennem etablering af frivillighuse og kurser.
Kultur
Der har også i 2018 været afholdt en række kulturelle arrangementer i kommunen – med eller uden kommunens
direkte involvering.
Især Kulturhuset Katuaq har været aktiv med arrangementer, men også en række andre kulturinstitutioner.
Fra Sermeq Puljen blev der i oktober 2018 uddelt knap 1,3 mio.kr. til 18 forskellige kulturprojekter.
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09 Infrastruktur

Korrigeret
Budget
42.727.742

Forbrug
38.903.623

Afvigelse
-3.824.119

Infrastrukturområdet omfatter alle kommunens udgifter til vedligeholdelse af veje, broer, trapper, pladser og
kloakker samt til kirkegårde.
Der er ca. 80 km vej i Nuuk (større A og B veje) – og der kommer løbende nye vejarealer til. Der arbejdes
løbende med udvikling af metoder til effektiv vejvedligeholdelse – eksempelvis i form af en mere risikobaseret
tilgang til udbedring af huller.
Der er nu ca. 4.500 køretøjer i Nuuk og vejnettet kan være ganske presset om morgenen og om aftenen.
2018 var et ekstremt sneplaget år, hvorfor udgifterne til snerydning også har været højere end normalt.
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10 Forsyning

Korrigeret
Budget
-16.948.842

Forbrug
12.078.446

Afvigelse
29.027.288

Formålet omfatter kommunal renovation, herunder salg af restvarme fra affladsforbrænding, boligforsyning,
herunder byggemodningsudgifter og kapitalafkast samt udgifter til servicehuse og lignende.
Forbruget på området er ikke retvisende,
Tanken bag den nye kontoplan har været at alle udgifter skal henføres til det konkrete formål de vedrører, således
det der står tilbage som forsyning er de udgifter, der vedrører de ovenfor anførte områder.
Dette er ikke slået igennem i 2018, idet en række udgifter til el, vand og varme, køb af biler m.v. er registreret
under formålet forsyning – og ikke det korrekte formål som forbruget vedrører.
Det har ikke været muligt, at opgøre og omkontere disse udgifter med et rimeligt ressourcerforbrug, hvorfor der
i stedet er fokuseret på at få praksis på plads fra og med 2019.
Der har været store vanskeligheder med at få regningsudskrivningen til at fungere i det nye ERP-system. Derfor har regningsudskrivningen været forsinket i store dele af året.
Det har været et indsatsområde i 2018, at indgå i forarbejderne til etablering af et nyt fælles kommunalt affaldsselskab.
Formålet med affaldsselskabet er grundlæggende, at få skabt et mere effektivt og bæredygtig system til bortskafning af affald i Grønland.
Arbejdet er lykkedes, idet selskabet Esani A/S er stiftet pr. i starten af 2019.
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11 Beredskab og kriminalforsorg

Korrigeret
Budget
11.638.896

Forbrug
10.983.132

Afvigelse
-655.764

Området forvaltes primært i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland
og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
Beredskabsområdet har i 2018 påbegyndt en udviklingsproces, der skal gøre beredskabet klar til den forventede
større aktivitet i Nuuk.
Sektorplanen er ajourført og der er investeret i en opgradering af udstyret.
Konkret i Nuuk er Beredskabet flyttet til nye og mere tidssvarende lokaler.
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12 Udenrigstjeneste og internationale aktiviteter

12 Udenrigstjeneste/internationale aktiviteteter

Korrigeret
Budget
263.443

Forbrug
78.850

Afvigelse
-184.593

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende andre aktiviteter end repræsentationer indenfor udenrigsområdet, herunder arktisk, nordisk og internationalt samarbejde samt bidrag og tilskud.
Kommuneqarfik Sermersooq har en vision om at være en internationalt orienteret kommune, hvor globale muligheder udnyttes til gavn for borgerne, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser i øvrigt.
Visionen understøttes af en international strategi, der tager afsæt i at:


Ruste og inspirere de unge til at drage ud i verden og få erfaring og ny viden



Sætte fokus på læring, udvikling og vækst via vidensdeling og erfaringsudvekslinger



Det internationale engagement og arbejde bidrage til at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, samtidig med at det skal bidrag til at gøre kommunen til en spændende og dynamisk arbejdsplads
for kommende og nuværende medarbejdere



Skabe de bedste betingelser for Kommuneqarfik Sermersooqs virksomheder og dermed fremme grundlaget
for erhvervsudvikling



Gøre Kommuneqarfik Sermersooq til et godt sted for borgere, kommunens medarbejdere, studerende og
turister at bo, arbejde, studere og besøg



Synliggøre og markedsføre kommunens interesse, kommunens historie og baggrund nationalt og internationalt

Kommuneqarfik har venskabsbyaftaler med Aalborg, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Gentofte, Kopavogur og Dalvik.
Kommunqarfik Sermersooq vil arbejde hen imod et strategisk samarbejde med Norden og Frankrig – og ser
gerne et samarbejde med inuitområder i Canada, eksempelvis Nunavut og Nunavik.
Kommuneqarfik Sermersooq er en del af Norddanmarks EU kontor. Formålet med medlemsskabet er at understøtte monitoreringen af EU-programmet – og dermed støtte organisationer og virksomheder i arbejdet med at
få andel i disse midler.
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16 Administration

16 Administration

Korrigeret
Budget
250.667.596

Forbrug
288.439.444

Afvigelse
37.771.848

Udgifterne på Administrationsområdet er ikke retvisende.
Formålet omfatter kun fælles administration for kommunen, herunder driften af det centrale sekretariat, økonomi, HR, IT-drift, indkøb og centrale facilityenheder samt driften af Rådhuset.
Tanken bag den nye kontoplan har været at alle udgifter skal henføres til det konkrete formål de vedrører, således
at det der står tilbage som administration er de udgifter, der reelt ikke kan henføres direkte til de øvrige formål.
Formålet med dette har været at opnå et mere retvisende udtryk for udgifterne i tilknytning til det enkelte formål.
Dette er ikke slået igennem i 2018, idet en række udgifter til både IT og ejendomsdrift m.v. er registreret under
formålet administration.
Det har ikke været muligt, at opgøre og omkontere disse udgifter med et rimeligt ressourcerforbrug, hvorfor der
i stedet er fokuseret på at få praksis på plads fra og med 2019.
Sekretariat
Sekretariatet står for den løbende betjening af politikere, herunder gennem mødeadministration og kvalitetssikring af mødesagsfremstillinger samt tolkebistand samt kommunens kommunikationstjeneste.
Økonomi
Økonomi har ansvaret for kommunens økonomiske styring, herunder budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og
regnskabsaflæggelse. Økonomi har også ansvaret for at udvikle processer, værktøjer og metoder til styrkelse af
kommunens økonomistyring.
Den alt overskyggende opgave har i 2018 været at få implementeret det nye fælles offentlige ERP system – og
ikke mindst den nye kontoplan – i kommunen.
Som det fremgår andet steds har det givet meget store udfordringer.
HR
HR har ansvaret for leder- og medarbejderudvikling i kommunen, samt for den løbende lønadministration.
HR har i 2018 anvendt mange ressourcer på arbejdet med udviklingen af det nye ledelsesgrundlag.
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IT-drift
IT har ansvaret for driften og udviklingen af kommunens IT – herunder IT-infrastruktur, arbejdspladser og digitalisering af processer m.v. IT har også ansvaret for kommunens IT-sikkerhed og administration af licenser m.v.
Kommunens daglige IT-drift er outsourcet til Comby A/S.
Facility
Facility har det overordnede ansvar for tilvejebringelse og udnyttelse af kommunens administrationsbygninger
samt for pedeltjeneste i forhold til disse bygninger m.v.
Facility har også ansvaret for rengøring og sikkerhed m.v.
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17 Finansielle poster
17 Finansielle poster

Finansielle poster omfatter primært udbytter fra selskaber,

Korrigeret
Budget
-14.710.240

Forbrug
-9.841.097

Afvigelse
4.869.143
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Ledelsesberetning - tværgående områder
Personale
I 2018 var der 3.112 medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq. Omkring 53 pct. af disse var ansat på timelønsvilkår. Der blev oplsået 744 stillingsopslag i 2018. Dette var ca. 100 opslag færre end i 2017. 163 af opslagene i 2018 var genopslag og yderligere 85 i 2. genopslag. 175 medarbejdere var i 2018 på kompetenceudviklende kurser af forskalleig karakter i Fælles Offentligt Kompetenceudviklings-regi. Der blev endvidere hold et
lederudviklingskursus i Tasiilaq.

IT og digitalisering
IT-Infrastruktur
En fortsat udvikling af digitale løsninger kræver en velfungerende og tilstrækkelig hurtig IT-infrastruktur.
Her volder især forbindelserne mellem Vest og Østkysten store udfordringer. Der har i 2018 været arbejdet med
at afhjælpe disse udfordringer i samarbejde med Tele Greenland A/S
Der er investeret i yderligere datatransmissionskapacitet på skoleområdet for at understøtte den igangværende
udvikling af en mere digitalt baseret undervisning.
IT-sikkerhed
Det bliver stadig mere vigtigt, at sikre kommunen mod cyber-angreb ude fra – ikke mindst i forhold til alle de
personførbare oplysninger kommunen behandler.
I 2018 har der været arbejdet med en opdatering af kommunens IT-sikkerhedspolitik, ligesom der er gennem
opmærksomhedskampagner overfor ledere og medarbejdere. Kampagnerne har til formål at gøre ledere og medarbejdere opmærksom på risikoen for at åbne phising-mails, sætte USB stik ude i PC´en eller blot lade sin PC
stå uden at løse den, når man får fra den.
Software
Den stigende digitalisering af kommunens processer betyder at kommunen anvender et meget stort antal ITprogrammer (softqare).
Der har i 2018 været fokus på at få overblik over hvilke systemer, der anvendes – herunder forskellige udgaver
af samme systemer.
Samtidig er licensaftaler gennemgået og der er lagt begrænsninger på, hvem der kan indgå nye licensaftaler.
Et af de helt store indsatsområder har i 2018 været implementeringen af det nye ERP-system, et nyt ESDHsystem samt forberedelserne af et nyt lønsystem.
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Der er endnu ikke udarbejdet en egentlige digitaliseringsstrategi, men det vil blive taget op inden for kort tid.
Hardware
For at kommunens medarbejdere kan løse deres digitale opgaver hurtigt og effektivt – og for samtidig at sikre
en effektiv support og større volumen ved indkøb, så er der arbejdet med at opdatere og definere, hvilke standard
hardware der må anvendes i kommunen.
Ikke mindst på printerområdet har dette medført store besparelser.
Datatrafik og afgifter
Datatrafik håndteres fortsat af Tele Greenland A/S.
Efterhånden som processer digitaliseres forventes datatrafikken at ville stige. Kommunen har dog indført en vis
opfølgning på unormale datatrafikker. Hvis en medarbejder eksempelvis downloader film via kommunens datalinjer, så vil det kunne ses i overvågningen, hvorefter der tages ledelsesmæssig handling på dette.

Indkøb og udlicitering
Kommunen har vedtaget en indkøbspolitik, der kræver at udbudsrelevante indkøb konkurrenceudsættes. Ved
leverandørvalget lægges ikke alene vægt på pris, men også eksempelvis bæredygtighed, herunder CSR-politik.
Det vurderes at kommunen har en udbudsrelevant volumen på ca. 70 mio.kr.. Heraf har ca. 80 procent været
igennem første udbudsrunde. De resterende ca. 20 procent konkurrenceudsættes mere uformelt ved forespørgsler
til leverandører på ad hoc basis.
Dette har medført besparelser i i størrelsesordenen 30 pct. – og altså et niveau på mellem 20 og 30 mio.kr.
Der er en høj aftaleloyalitet. Dette understøttes via kommunens indkøbsportal, som alle dispositionsberettigede
personer i hele organisationen skal bruge til deres indkøb.
Her igennem sikres at det aftale sortiment respekteres, hvilket igen sikrer at leverandørerne kan regne med den
aftalte volumen – og endelig at de valgte leverandører kan tilbyde kommunen de bedste pris- og leverancebetingelser.
Udlicitering
Ved udlicitering overdrages hele opgaver til eksterne leverandører. Udlicering benyttes ind til videre kun i begrænset omfang – og primært i forhold til hjælpeydelser som eksempelvis IT-drift, rengøring og snerydning.
I forhold til kerneopgaverne er kun døgnpleje udliciteret til Selvstyrets institutioner og Selvejende døgninstitutioner. Der ud over er der eksempler på private tilbud på dagtilbudsområdet og skoleområdet (Nuuks Internationale Friskole).
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Det er område som kommunen vil se nærmere på, men det kræver at der er et reelt konkurrencebaseret marked
før det for alvor vil kunne betale sig at udlicitere opgaver i større omfang.

Ejendomme
Der er etableret en central facility afdeling, der står for drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger,
herunder gennem pedeltjeneste m.v.
Kommunens øvrige bygninger driftes og vedligeholdelse af de enkelte decentrale ledere. Skoler og plejehjem
har egne pedeller, ligesom der er flere forskellige rengøringsløsninger.
Anlægsafdelingen står for opførelse af nye bygninger og større renoveringsopgaver.
Det er et frem ad rettet indsatsområde for kommunen at få udviklet en sammenhængende langsigtet planlægning
på området, herunder gennem sektorplaner, der sikrer tilvejebringelsen af de nødvendige fysiske faciliteter til at
understøtte en realisering af Hovedstadsstrategien.
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Regnskabsberetning – bevillingsafregning
Kommuneqarfik Sermersooq budgetterede oprindeligt med et overskud på 13,2 mio.kr.
Efter tillægsbevillinger i året udviste det korrigerede budget et forventet overskud på 76,0 mio.kr.
Der er realiseret et underskud på 60,2 mio.kr. efter korrektion.

Regnskabsberetning – bevillingsafregning, drift

01 Skatter, afgifter og overførsler
01 Skatter og afgifter
01 Skatter og afgifter
02 Overførsler mellem offentlige myndigheder
02 Tilskud til kommuner
02 Folkestyre og demokrati
01 Folkevalgte
02 Kommunalbestyrelse
03 Bygdebestyrelse
02 Valg
01 Nationalt valg
02 Kommunalt valg
04 Bygdeformål
01 Bygdepuljer
03 Udvikling og uddannelse
01 Førskoleområdet
01 Dagpleje
02 Vuggestue
03 Børnehave
04 Integreret institution
02 Skoletilbud
01 Grundskole
02 Fritids- og aktivitetstilbud
04 PPR
04 Erhvervsuddannelser
01 Erhvervsuddannelser
08 Bomuligheder under uddannelse
01 Bomuligheder under uddannelse
04 Erhvervsudvikling
01 Erhverv
01 Fangst og fiskeri
03 Råstoffer
04 Turisme
07 Øvrige brancher
08 Myndighedsbehandling, erhverv

Korrigeret
Budget
-1.885.711.000
-1.406.319.000
-1.406.319.000
-479.392.000
-479.392.000
17.917.324
14.855.907
12.786.444
2.069.463
431.274
431.274
2.630.143
2.630.143
449.467.871
127.228.462
4.191.487
20.300.967
22.732.741
80.003.267
310.899.982
254.823.197
45.306.304
10.770.481

11.339.427
11.339.427
16.187.535
16.187.535
2.928.851
100.950
1.686.577
11.471.157
0

Forbrug
-1.940.221.236
-1.460.829.231
-1.460.829.231
-479.392.005
-479.392.005
16.519.395
14.828.324
11.532.919
3.295.405
1.894
1.894
1.689.177
1.689.177
459.014.912
131.064.956
3.446.758
22.113.373
22.453.467
83.051.358
317.076.281
267.171.350
44.181.686
5.723.245
9.900
9.900
10.863.775
10.863.775
13.249.109
13.249.109
944.289
1.395.151
10.492.307
417.362

Afvigelse
-54.510.236
-54.510.231
-54.510.231
-5
-5
-1.397.929
-27.583
-1.253.525
1.225.942
-429.380
1.894
-431.274
-940.967
-940.967
9.547.041
3.836.494
-744.729
1.812.406
-279.274
3.048.091
6.176.299
12.348.153
-1.124.618
-5.047.236
9.900
9.900
-475.652
-475.652
-2.938.426
-2.938.426
-1.984.562
-100.950
-291.426
-978.850
417.362
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05 Sociale formål
01 Hjælp til borgere med særlige behov
01 Børn med særlige behov
02 Børn med handicap
03 Voksne med særlige behov
04 Voksne med handicap
05 Misbrugsbehandling
06 Hjemmehjælp
07 Hjælpemidler og træning
02 Hjælp til borgere
01 Offentlig hjælp
03 Alderdom
01 Ældre
02 Ældre med handicap
04 Personlig og digital borgerbetjening
01 Borgerservice
05 Arbejdsmarked
01 Beskæftigelsesindsats
02 Majoriaq
06 Myndighedsbehandling på socialområdet
01 Myndighedsbehandling på socialområdet
06 Sundhed
01 Sundhed
03 Patienterstatninger
07 Teknik, miljø og plan
01 Planlægning og byudvikling
01 Byplanlægning
03 Byggemodning
02 Natur
01 Natur og tilsyn
03 Miljø
01 Miljø og tilsyn
03 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse
04 Modtagestationer
04 Interne entreprenører
01 Interne entreprenører
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan
01 Myndighedsbehandling, teknik, miljø og plan
08 Fritid, kultur og religion
01 Fritidsaktiviteter
01 Fritidsundervisning
02 Idræt
03 Andre fritidsaktiviteter
02 Kulturelle tilbud
01 Biblioteksvæsen
03 Museumsvirksomhed
04 Andre kulturelle tiltag
09 Infrastruktur
02 Transportinfrastruktur
01 Havne og skibstrafik
03 Veje, broer, trapper
03 Fællesarealer
01 Snerydning
02 Renholdelse
03 Kloak
04 Pladser, legepladser m.v.
05 Kirkegårde
10 Forsyning
01 Forsyning
01 Energiforsyning (el, vand og varme)
02 Renovation
05 Boligforsyning
07 Servicehuse
09 Forbrændingsanlæg

Korrigeret
Budget
750.035.650
462.674.826
280.970.425
24.012.252
5.094.021
134.073.249
1.039.784
15.496.680
1.988.415
114.259.140
114.259.140
96.882.147
96.882.147
0
8.778.253
8.778.253
34.621.975
3.445.248
31.176.727
32.819.309
32.819.309
3.320.682
3.320.682
3.320.682
5.433.384
-4.306.553
5.808.447
-10.115.000
-15.903
-15.903
5.158.857
5.572.042
1.039.486
-1.452.671
2.139.664
2.139.664
2.457.319
2.457.319
62.439.269
41.982.924
1.807.399
29.016.084
11.159.441
20.456.345
396.373
4.492.933
15.567.039
42.727.742
17.396.715
807.334
16.589.381
25.331.027
16.716.132
2.922.495
2.008.339
2.787.060
897.001
-16.948.842
-16.948.842
-588.622
1.803.912
-23.700.000
1.113.316
4.422.552

Forbrug
760.620.244
467.656.095
293.083.596
22.777.534
6.340.435
128.610.193
17.389
14.944.001
1.882.947
98.485.285
98.485.285
103.529.075
103.468.359
60.716
9.233.822
9.233.822
44.031.986
17.217.099
26.814.887
37.683.983
37.683.983
741.006
741.006
741.006
47.735.565
16.377.685
25.816.702
-9.439.017
51.718
51.718
10.247.930
8.021.554
898.745
1.327.631
13.927.896
13.927.896
7.130.336
7.130.336
58.113.494
39.750.778
2.076.573
26.379.494
11.294.712
18.362.716
308.029
5.642.217
12.412.470
38.903.623
20.215.693
864.509
19.351.184
18.687.930
14.291.082
406.268
1.890.852
1.871.701
228.028
12.078.446
12.078.446
1.725.895
2.900.393
-5.767.864
957.838
12.262.184

Afvigelse
10.584.594
4.981.269
12.113.171
-1.234.718
1.246.414
-5.463.056
-1.022.395
-552.679
-105.468
-15.773.855
-15.773.855
6.646.928
6.586.212
60.716
455.569
455.569
9.410.011
13.771.851
-4.361.840
4.864.674
4.864.674
-2.579.676
-2.579.676
-2.579.676
42.302.181
20.684.238
20.008.255
675.983
67.621
67.621
5.089.073
2.449.512
-140.741
2.780.302
11.788.232
11.788.232
4.673.017
4.673.017
-4.325.775
-2.232.146
269.174
-2.636.590
135.271
-2.093.629
-88.344
1.149.284
-3.154.569
-3.824.119
2.818.978
57.175
2.761.803
-6.643.097
-2.425.050
-2.516.227
-117.487
-915.359
-668.973
29.027.288
29.027.288
2.314.517
1.096.481
17.932.136
-155.478
7.839.632
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11 Beredskab og kriminalforsorg
01 Beredskab og kriminalforsorg
01 Beredskab
12 Udenrigstjeneste/internationale aktiviteteter
01 Internationalt samarbejde og aktiviteter
01 Repræsentationer
02 Andre aktiviteteter
16 Administration
01 Administration
01 Sekretariat
02 Økonomi
03 HR
04 IT-drift
05 Bygninger/ejendomsdrift
07 Kontingenter og tilskud
17 Finansielle poster
01 Renter og kursreguleringer
01 Finansielle anlægsinvesteringer
02 Langfristet gæld
02 Afskrivninger
01 Afskrivninger
Hovedtotal

Korrigeret
Budget
11.638.896
11.638.896
11.638.896
263.443
263.443
263.443
250.667.596
250.667.596
114.847.763
9.683.693
34.333.647
53.098.804
29.602.036
9.101.653
-14.710.240
-19.790.000
-19.790.000
5.079.760
5.079.760
-307.270.690

Forbrug
10.983.132
10.983.132
10.983.132
78.850
78.850
74.180
4.671
288.439.444
288.439.444
138.335.625
33.766.920
29.904.239
55.019.802
22.237.875
9.174.983
-9.841.097
-26.338.087
-26.652.402
314.315
16.496.990
16.496.990
-243.585.114

Afvigelse
-655.764
-655.764
-655.764
-184.593
-184.593
-189.263
4.671
37.771.848
37.771.848
23.487.862
24.083.227
-4.429.408
1.920.998
-7.364.161
73.330
4.869.143
-6.548.087
-6.862.402
314.315
11.417.230
11.417.230
63.685.576

Kommuneqarfik Sermersooq har realiseret et overskud på driften på 243,6 mio.kr.. Dermed realiseres et merforbrug (mindre overskud) på driften på 63,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelig
budget på 240,4 mio.kr. (overskud) er der tale om et mindreforbrug på (større overskud) på driften på 3,2 mio.kr.
Resultat skyldes kan henføres til følgene forhold (markeret med gult i oversigten):
mio.kr.
_______
Merindtægt fra skatter og afgifter

54,5

Merforbrug grundskole

- 12,3

Merforbrug børn med særlige behov

- 12,1

Mindreudgift til offentlig hjælp

15,8

Merforbrug til beskæftigelsesindsats

- 13,8

Merforbrug boligforsyning

- 20,0

Merudgift til entreprenørvirksomhed

- 11,8

Merforbrug til boligforsyning

- 17,9

Merforbrug til sekretariat

- 23,5

Merforbrug til økonomi

- 24,1

Merforbrug til afskrivninger
Afvigelser mellem korrigeret budget og realiseret forbrug

-11,4
_______
-76,6

Andre afvigelser – netto

12,9
_______

Merforbrug i alt

-63,7
_______

Som det fremgår, så er merforbruget delvist inddækket ved stigende skatteindtægter. Havde disse ikke været
realiseret, så ville merforbruget have udgjort 118,2 mio.kr. i forhold til det ajourførte budget.
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Der er i alt 74 bevillingsområder på driften. Der har været mindreforbrug på 39 områder og merforbrug på 35
områder.
Merindtægt fra skatter og afgifter
Indtægter fra skatter og afgifter budgetteres med afsæt i udmeldinger om forventede skatteindtægter fra Skattestyrelsen. Kommuneqarfik Sermersooq budgettere som udgangspunkt meget konservativt i forhold til de udmeldte skøn, så der er størst sandsynlighed for at blive positivt overrasket i løbet af året.
Kommunens samlede indtægtsgrundlag har haft i alt haft en merindtægt i forhold til de oprindeligt skønnede
indtægtsgrundlag på godt 184 mio.kr.
Driftsudgifter
For de øvrige driftsområder er der betydelig usikkerhed om afvigelserne mellem bevilling og forbrug. Dette
skyldes uskkerhederne om konteringen af udgifter i henhold til den nye kontoplan.
Især afvigelserne på bevillingsområderne ”Interne entreprenører”, ”Sekretariat” og ”Økonomi” og ”Bygninger/ejendomsdrift” kan ikke på nuværende tidspunkt forklares fuldt – ud over at en del af forbruget på disse
områder med stor sandsynlighed burde have været registreret på andre formål.
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Regnskabsberetning – bevillingsafregning, anlæg

02 Folkestyre og demokrati
04 Bygdeformål
01 Bygdepuljer
001 Bygdeudviklingsplan – Sektorplan
03 Udvikling og uddannelse
01 Førskoleområdet
04 Integreret institution
001 Tasiilaq ny integreret børneinstitution
002 Skur Nukarit
02 Skoletilbud
01 Grundskole
001 Nuuk Modulbaseret skolebyggeri
02 Fritids- og aktivitetstilbud
001 Adm. udgifter
002 Aktiviteter for børn og unge Tasiilaq
003 Kulusuk Musikhus
004 Flytning af køkken Neriusaaq
005 Nyt køkken i Elevhjem
04 Erhvervsudvikling
01 Erhverv
01 Fangst og fiskeri
001 Agn og vodbinderværksted i Paamiut
05 Sociale formål
01 Hjælp til borgere med særlige behov
01 Børn med særlige behov
002 Ungecenter Nuuk Etablering af lokaler til surrogatanbringelser
003 BFC Nuuk lokaler Holbøllsvej
03 Voksne med særlige behov
001 26 hjemløse i modulbarakker
03 Alderdom
01 Ældre
001 Alderdomshjem i Paamiut
002 Udvidelse af aflastningsafdelingen i Utoqqaat illuat
003 Nyt alderdomshjem i Tasiilaq
05 Arbejdsmarked
01 Beskæftigelsesindsats
001 Erhvervsudvikling i Nuuk
07 Teknik, miljø og plan
01 Planlægning og byudvikling
03 Byggemodning
001 Pulje til overordnet byggemodning
002 Flytning af kloakudløb ifm. byggemodning havn
003 Detailbyggemodning, Tuujuk
004 Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer
005 Kloakudløb 3
006 Overordnet byggemodning Nuuk 4A6
007 Byggemodning 4B4 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt
008 Byggemodning Tasiilaq Hovedkloak sydlig bydel
03 Miljø
01 Miljø og tilsyn
001 Miljøhandlingsplan, Fælles
002 Spildevandsplan Fælles
003 Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal
005 Oprydning af Dump Tasiilaq
006 Sanering i Tasiilaq B-883
007 Sanering af 5 bygder på østkysten
008 Oprydning af bygder og Ittoqqortoormiit
04 Modtagestationer
001 Affaldshåndtering i Nuuk
04 Interne entreprenører
01 Interne entreprenører
001 Opførelse af buehal Tasiilaq

Korrigeret
budget
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
4.511.000
500.000
500.000
0
500.000
4.011.000
600.000
600.000
3.411.000
2.206.000
-17.000
910.000
270.000
42.000
200.000
200.000
200.000
200.000
24.786.000
3.651.000
448.000
107.000
341.000
3.203.000
3.203.000
21.135.000
21.135.000
1.595.000
18.540.000
1.000.000
0
0
0
-10.473.000
-22.000.000
-22.000.000
-20.000.000
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
11.027.000
11.527.000
0
4.073.000
1.000.000
1.427.000
927.000
800.000
3.300.000
-500.000
-500.000
500.000
500.000
500.000

Forbrug
20.899.959
20.899.959
20.899.959
20.899.959
4.449.365
262.246
262.246
12.246
250.000
4.187.118
475.755
475.755
3.711.363
2.301.081
0
1.258.757
126.437
25.089
195.000
195.000
195.000
195.000
29.836.468
466.786
448.381
107.371
341.010
18.405
18.405
29.353.048
29.353.048
14.393.233
12.569.890
2.389.925
16.634
16.634
16.634
39.134.746
27.738.410
27.738.410
447.893
10.619.873
12.250
4.299.133
5.731.604
6.513.625
113.913
120
11.243.451
3.066.117
91.995
1.698.118
-3.500.000
44.871
0
963.078
3.768.054
8.177.334
8.177.334
152.886
152.886
152.886

Afvigelse
12.899.959
12.899.959
12.899.959
12.899.959
-61.635
-237.754
-237.754
12.246
-250.000
176.118
-124.245
-124.245
300.363
95.081
17.000
348.757
-143.563
-16.911
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5.050.468
-3.184.214
381
371
10
-3.184.595
-3.184.595
8.218.048
8.218.048
12.798.233
-5.970.110
1.389.925
16.634
16.634
16.634
49.607.746
49.738.410
49.738.410
20.447.893
10.619.873
12.250
6.299.133
5.731.604
6.513.625
113.913
120
216.451
-8.460.883
91.995
-2.374.882
-4.500.000
-1.382.129
-927.000
163.078
468.054
8.677.334
8.677.334
-347.114
-347.114
-347.114
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08 Fritid, kultur og religion
01 Fritidsaktiviteter
02 Idræt
001 Anlæg af skateboardbane cykelbane Paamiut
002 Forbedring af Paamiut Timersortarfia
003 Aktivitetspark Nuussuup Manngua
004 Belysning varmeanlæg og garderobe Svømmehal
005 Udvidelse af fodboldbane samt kunstgræsbane i Tasiilaq
006 Belysning fodboldbanen i Tasiilaq
007 Fodboldbane Kuummiut
008 Minihal nyt depot Ittoqqortoormiit
009 Garage til skilift i Tasiilaq
02 Kulturelle tilbud
03 Museumsvirksomhed
001 Nuuk Lokalhistorisk museum og Ivittuut Mineralmuseum
04 Andre kulturelle tiltag
003 Ombygning af kommende ungdomshus Tasiilaq
004 Husflidsværksted Tasiilaq
005 Pulje renovering af Katuaq
09 Infrastruktur
02 Transportinfrastruktur
01 Havne og skibstrafik
001 Stensætning i Paamiut
002 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk
003 Bådoplag samt uddybning af havn i Tasiilaq
03 Veje, broer, trapper
001 Udvide broen ved Siaqqinneq, kirkegården
003 ATV spor til Kapisillit
004 Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit
03 Fællesarealer
03 Kloak
001 Kloakrenovering fælles
002 Kloakrenovering Kuussuaq til Landsbibliotek 2015-2018
003 Kloakrenovering Myggedal Nord 2015-2018
004 Kloakrenovering Kissarneqqortunnguaq 2015-2018
10 Forsyning
01 Forsyning
05 Boligforsyning
001 Boligrenovering, Iserit
002 Boliger i Nuuk -Tuujuk
004 Kollegiebyggeri i Nuuk
005 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12
006 Tasiilaq, B2 vandskade
008 Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq
009 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i Bygder
010 Boliger i Ittoqqortoormiit
11 Beredskab og kriminalforsorg
01 Beredskab og kriminalforsorg
01 Beredskab
002 Reparation af Brandstation i Tasiilaq
16 Administration
01 Sekretariat
001 Sekretariat - Sparemål
002 Anskaffelse af personbiler
005 Sektorplan for redningsberedskabet
006 Udskiftning af arbejdskøretøjer
02 Økonomi
001 Konto til 1 års og 5 års eftersyn
002 Anskaffelse af nyt ERP system
05 Bygninger/ejendomsdrift
001 Udlejning af erhvervsejendomme
002 Qeqertarsuatsiaat - anlæg
Hovedtotal

Korrigeret
budget
9.461.000
5.961.000
5.961.000
1.027.000
-389.000
1.475.000
396.000
1.247.000
100.000
773.000
100.000
1.232.000
3.500.000
300.000
300.000
3.200.000
1.500.000
0
1.700.000
54.964.000
54.964.000
53.623.000
1.028.000
50.604.000
1.991.000
1.341.000
200.000
141.000
1.000.000
0

117.278.000
117.278.000
117.278.000
26.800.000
85.000.000
807.000
0
2.500.000
0
1.171.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
21.517.000
7.650.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.650.000
9.867.000
700.000
0
4.000.000
-500.000
4.500.000
231.244.000

Forbrug
6.936.882
3.266.865
3.266.865
0
81.570
1.189.825
107.007
2.767.618
0
0
140.000
-1.019.154
3.670.016
249.911
249.911
3.420.106
1.204.815
20.480
2.194.810
42.144.719
42.583.240
41.365.883
112.500
40.753.383
500.000
1.217.358
145.100
180.000
892.258
-438.522
-438.522
-1.064.549
113.097
500.787
12.143
136.521.490
136.521.490
136.521.490
9.092.045
109.228.767
744.636
12.832.380
0
1.866.820
1.624.218
1.132.624
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
22.659.175
5.096.599
465.812
1.954.648
2.676.139
0
14.187.445
2.085.709
12.101.737
3.375.131
713.587
2.661.544
303.777.804

Afvigelse
-2.524.118
-2.694.135
-2.694.135
-1.027.000
470.570
-285.175
-288.993
1.520.618
-100.000
-773.000
40.000
-2.251.154
170.016
-50.089
-50.089
220.106
-295.185
20.480
494.810
-12.819.281
-12.380.760
-12.257.117
-915.500
-9.850.617
-1.491.000
-123.642
-54.900
39.000
-107.742
-438.522
-438.522
-1.064.549
113.097
500.787
12.143
19.243.490
19.243.490
19.243.490
-17.707.955
24.228.767
-62.364
12.832.380
-2.500.000
1.866.820
453.218
132.624
0
0
0
0
1.142.175
-2.553.401
-534.188
-45.352
676.139
-2.650.000
4.320.445
1.385.709
12.101.737
-624.869
1.213.587
-1.838.456
72.533.804
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Kommuneqarfik Sermersooq har realiseret et samlet merforbrug på anlægsområdet på 72,5 mio.kr. i forhold til
det korrigerede budget.
I forhold til det oprindelige anlægsbudget på 227,2 mio.kr. er der tale om et merforbrug på anlægsområdet på
76,6 mio.kr.
Resultat kan henføres til følgende forhold (markeret med gult i oversigten):
mio.kr.
_______
Bygningsudviklingsplan – sektorplan

- 12,9

Alderdomshjem i Paamiut

- 12,8

Pulje til overordnet byggemodning (mindreindtægt)

- 20,4

Flutning af kloakudløb ifm udbygning af havn

- 10,6

Boligrenovering, Iserit

17,7

Boliger i Nuuk, Tujuk

- 24,2

Boligbyggeri i Tasiilaq

- 12,8

Bygningsforsikring
Afvigelser mellem korrigeret budget og realiseret forbrug

-12,1
_______
- 88,1

Andre afvigelser – netto

15,6
_______

Afvigelse i alt

- 72,5
_______

Som det fremgår er nærværende udgave af årsregnskabet korrigeret for en periodiseringsfejl i forhold til det
regnskab Kommunalbestyrelsen oversendte til revision på mødet den 27.08.2019.
Korrektionen vedrørende dels entreprenørarbejder vedrørende byggeriet Tujuk, dels projekter udført af Siorarsiorfik Nuuk City Development A/S, hvor kommunen i det oprindelige regnskab havde periodiseret udgifter til
udgiftsførsel i 2019 selvom udgifterne var afholdt i 2018.
På anlægsområdet har der i alt været 74 bevillingskonti. Der har været bevillingsoverholdelse på 33 konti og
bevillingsoverskridelser på 41 konti.
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Regnskabsberetning – vækst og råderum
Inatsisartutlov bnr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
fastlægger i § 2 til 5 en række krav til – og begrænsninger på – kommunernes resultater og vækst.
Ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 fremgår det, at bestemmelserne ikke gælder for perioden
01.01.2019 til 31.12.2021, idet fristen dog kan afkortes.
Af lovens § 30 fremgår det, at bloktilskuddet nedsættes, såfremt kommunens regnskaber for de 4 forudgående
år udviser et underskud, der overstiger 2,5 procent af indtægter.
Bestemmelsen træder i kraft 01.01.2019.
Reglerne er under fortsat bearbejdelser og forventes ikke, at komme til at lægge væsentlige begrænsninger på
Kommuneqarfik Sermersooq´s muligheder.
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Regnskabsberetning – årsregnskab
Resultat
Årets resultat udviser et underskud på 60,2 mio.kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 13,2 mio.kr. og
et ajourført budgetteret overskud på 76,0 mio.kr.
Indtægterne fra skatter, tilskud og overførsler har udgjort 1,9 mia.kr., mens øvrige indtægter har udgjort 61,1
mio.kr. (efter modregning af afskrivninger) – og dermed i alt indtægter på 2,0 mia.kr.
Nettoudgifterne til lovregulerede overførsler til brugere udgjorde netto 118 mio.kr. svarende til 5,9 pct. af de
samlede indtægter.
Variable udgifter til direkte bruger og opgavedrevne udgifter udgjorde 467,3 mio.kr. svarende til 23,3 pct. af
indtægterne.
Udgifterne til løn, vikarer samt faglige og administrative konsulenter udgjorde 903,0 mio.kr. svarende til 45,0
pct. af udgifterne.
Udgifterne til øvrige ressourcer udgjorde 296,9 mio.kr. svarende til 14,8 pct. af indtægterne.

Likviditet
Likviditeten udgjorde ultimo 2018 knap 80 mio.kr.
Likviditeten har været meget presset i løbet af året blandt andet som følge af vanskeligheder med at udskrive
regninger.
Kommunen har en kassekredit hos Grønlandsbanken A/S på 100 mio.kr., som kommunen i perioder har benyttet sig af.
Likviditeten har dermed været negativ i perioder, men det har været muligt at rumme dette indenfor likviditetsberedskabet.

Egenkapital
Kommunens egenkapital er øget betydeligt i 2018. Dette skyldes at kommunen i overensstemmelse med de
kommunale regnskabsregler ikke har haft bogført værdien af kommunens boligmasse. Derimod bogføres værdien af kommunens ejerandele – og disse er øget betydeligt gennem indskud af kommunens boligmasse i henholdsvis Iserit og Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S.
Forholdet er behandlet som en regulering af kommunens egenkapital.
Dette illustrerer samtidig, at kommunens egenkapital ikke kan tages som udtryk for kommunens formue, men
alene er at betragte som en residual mellem aktiver og gældsforpligtelser.
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Resultatopgørelse 2018
Note
Skatter og afgifter
Tilskud og udligning

1
2

Indtægter fra skatte, afgifter og overførsler
Takstopkrævninger
Indtægter ved salg af varer og tjenester
Andre indtægter
Afskrivning af tilgodehavender

3
4
5
6

‐40.672.188
‐35.651.702
‐9.277.333
22.388.271
‐2.004.341.308

7
7

Nettoudgifter til lovregulerede overførsler
Direkte udgifter til opgaveløsning
Takstbetalinger til eksterne leverandører
Tilskud foreninger og virksomheder

‐1.460.829.228
‐480.299.128
‐1.941.128.356

Indtægter i alt
Lovregulerede overførsler til brugere
Refusion af lovregulerede overførsler til brugere

2.018

339.141.693
‐221.086.706
118.054.988

8
9
10

66.745.073
325.999.508
74.632.106

Variable bruger‐ og opgavedrevne udgifter og tilskud

467.376.687

Direkte udgifter til brugere i alt

585.431.675

Udgifter til personale og vikarer
Udgifter til kontorhold og andre fælles udgifter
Udgifter til IT og datatrafik
Udgifter til udstyr, inventar m.v.
Udgifter til rullende, sejlende og flyvende materiel
Udgifter til bygninger, arealer og veje

11
13
14
15
16
17

Ressourceudgifter i alt
Anlægsudgifter ‐ netto (efter refusioner)

1.199.816.152
18

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finanssielle udgifter
Resultat efter finansielle poster (‐ lig overskud)

Note 12 – Udgifter til konsulenter

902.961.539
25.573.547
65.228.354
35.596.872
8.519.706
161.936.134

303.777.804
84.684.322

19
20

‐34.971.617
10.479.985
60.192.690

62

Kommuneqarfik Sermersooq

Balance pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

1.035.135.895
274.588.083

47.962.210
301.260.000

Finansielle anlægsaktiver

1.309.723.978

349.222.210

Anlægsaktiver

1.309.723.978

349.222.210

255.512.269
262.536.203
18.553.063
35.687.118

473.761.605
0
15.190.393
0

572.288.652

488.951.998

85.335.716

29.873.998

657.624.369

518.825.995

1.967.348.346

868.048.206

‐732.605.377
‐972.000.000
60.192.690

‐788.636.377
0
56.031.377

Ejerandele
BSU

Tilgodehavender hos borgere og virksomheder
Tilgodehavender hos Selvstyret
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

21
22

23
24
25
26

Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger

27

Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Egenkapital ‐ primo
Posteringer direkte på egenkapitalen
Periodens resultat fra resultatopgørelse
Egenkapital ‐ ultimo

28

‐1.644.412.687

‐732.605.377

Nettokapital tilhørende fonde og legater

29

‐784.236

‐741.736

Prioritetsgæld

‐11.075.850

‐12.645.661

Langfristet gæld i alt

‐11.075.850

‐12.645.661

‐195.489.257
‐10.305.143
‐130.688
‐11.799.550
‐93.087.715
‐263.221

‐75.107.752
0
0
0
‐7.008.572
‐39.939.107

Kortfristet gæld

‐311.075.574

‐122.055.432

Gæld i alt

‐322.151.423

‐134.701.093

‐1.967.348.346

‐868.048.206

Gæld til private leverandører af varer og tjenester
Gæld til Selvstyret
Gæld til andre kommuner
Gæld til nettostyrede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver

30
31
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Pengestrømsopgørelse for 2018

2.018
Periodens resultat (minus lig underskud lig med træk på likvider)

‐60.192.690

Anlægsudgifter tilbageført
Afskrivninger af tilgodehavender tilbageført

303.777.804
22.388.271

Forskydning i tilgodehavender
Forskydning i kortfristet gæld

‐82.964.919
166.260.135

Likviditet fra drift

349.268.601

Anlægsudgifter
Ejerandele
Posteringer direkte på egenkapitalen
Udlån

‐303.777.804
‐987.173.684
972.000.000
26.671.917

Likviditet fra investeringer

‐292.279.571

Nettokapital tilhørende fonde og legater
Låneoptagelse

42.500
‐1.569.811

Likviditet fra finansiering

‐1.527.311

Periodens likviditetsvirkning

55.461.718

Likviditet primo

29.873.998

Likviditet ultimo

85.335.716
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Noter
Note 1 Skatter og afgifter

2018

Indkomstskat personer
Indkomstskat selskaber
Udbytteskatter

‐1.291.299.871
‐89.757.689
‐79.771.668

Skatter og afgifter

‐1.460.829.228

Note 2 Bloktilskud og udligning
Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre
Diverse refusioner

‐479.392.008
‐907.120

Tilskud og udligning

‐480.299.128

Note 3 Takstopkrævninger
Takster

‐40.672.188

Takstopkrævninger

‐40.672.188

Note 4 Indtægter ved salg af varer og tjenester
Salg af varer
Salg af tjenester
Salg af rettigheder, licenser m.v.
Husleje
Leje af arealer
Andre lejeindtægter
Andre gebyrer

‐7.391.380
‐23.305.301
‐1.767.929
‐1.908.283
‐105.044
‐1.127.475
‐46.289

Indtægter ved salg af varer og tjenester

‐35.651.702

Note 5 Andre indtægter
Salg af rullende materiel
Salg af arealer

‐1.009
‐9.276.324

Andre indtægter

‐9.277.333
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Noter
Note 6 Afskrivninger af tilgodehavender

2.018

Afskrivning af tilgodehavender

22.388.271

Afskrivning af tilgodehavender

22.388.271

Note 7 Lovregulerede ydelser til brugere og refusion fra Selvstyret
Udbetaling af barselsdagpenge
Refusion barselsdagpenge Selvstyre ‐ kommuner
Barselsdagpenge ‐ netto
Udbetaling af børnetilskud
Refusion børnetilskud Selvstyre ‐ kommuner
Børnetilskud ‐ netto
Underholdsbidrag ydet som tilskud
Underholdsbidrag refusion Selvstyre ‐ kommuner
Underholdsvidrag ‐ netto
Udbetaling af stipendier
Børnetillæg
Særydelse
Løntilskud til arbejdsgivere
Stipendier refusion Selvstyre ‐ kommuner
Stipendier ‐ netto
Udbetaling af boligsikring
Boligsikring refusion Selvstyre ‐ kommuner
Regningsføring af for meget udbetalt boligsikring
Boligsikring ‐ netto

11.850.041
‐10.665.037
1.185.004
14.629.662
‐14.876.115
‐246.453
2.670.391
‐2.656.282
14.109
6.953.337
715.546
935.671
39.050
‐10.332.206
‐1.688.602
33.497.987
‐21.772.316
‐2.618.066
9.107.605

Laveste førtidspension
Mellemste førtidspension
Højeste førtidspension
Børnetillæg
Personligt tillæg
Personlig Tillæg ej Skattepligtig
Førtidspension refusion Selvstyre ‐ kommuner

1.291.929
0
81.519.051
1.578.000
3.895.875
346.676
‐42.139.161

Førtidspension ‐ netto

46.492.370
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Noter
Note 7 ‐ fortsat
Grundbeløb og pensionstillæg
Grundbeløb og pensionstillæg Skattepligtig
Grundbeløb og pensionstillæg ej Skattepligtig
Reducret alderspension
Børnetillæg
Økonomisk‐ og rådighedsbestemt tillæg
Alderspension refusion Selvstyre ‐ kommuner

2.018
3.095.604
112.150.229
9.594
1.772.336
56.200
2.344.537
‐105.045.339

Alderspension ‐ netto

14.383.162

Udbetaling af offentlig hjælp (skattepligtig)
Udbetaling af offentlig hjælp mod tilbagebetaling (skattepl.
Enkeltudgifter (ikke skattepligtig)
Begravelsesudgifter (ikke skattepligtig)
Indbetaling af hjælp mod tilbagebetaling
Lommepenge
Tøjpenge
Kostpenge

44.686.548
344.671
1.974.120
1.203.356
‐418.133
631.509
87.474
5.596.727

Offentlig hjælp ‐ netto

54.106.272

Arbejdsprøvning
Virksomhedsrevalidering
Uddannelse
Fleksjob
Revalidering refusion Selvstyre ‐ kommuner

131.252
3.596.139
257.192
3.302.668
‐13.600.250

Revalidering ‐ netto
Mobilitetsfremmende ydelser
Genhusning
Andre social ydelser ‐ netto

Lovregulerede overførsler til brugere
Refusion af lovregulerede overførsler til brugere
Netto

‐6.313.000
126.585
887.937
1.014.522

339.141.693
‐221.086.706
118.054.988
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Noter
Note 8 Direkte udgifter til opgaveløsning

2.018

Hygiejneartikler
Rengøringsartikler
Sygeplejeartikler
Medicin
Laboratorieartikler
Fødevarer
Grønlandsk proviant
Undervisningsmaterialer
Pædagogiske materialer
Hjælpemidler
Øvrige materialer til opgaveløsningen
Kurser ‐ borgere
Konferencer
Rejse, borger
Ophold, borger
Fortæring, borger
Porto og fragt

2.715.407
5.134.121
999.782
14.373
261
19.967.261
263.406
2.026.666
832.631
1.579.083
15.932.513
365.032
181.712
9.310.441
818.807
2.631
6.600.947

Direkte udgifter til opgaveløsning

66.745.073

Note 9 Takstbetalinger
Takstbetalinger Selvstyrets institutioner
Takstbetalinger kommunale institutioner
Takstbetalinger offentlige myndigher Danmark
Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland
Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark
Takstbetalinger andre

176.835.622
7.440
36.773.556
98.259.750
4.489.767
9.633.372

Takstbetalinger til eksterne leverandører

325.999.508

Note 10 Tilskud til foreninger og virksomheder
Driftstilskud
Andre tilskud til erhverv
Efterskoler
Arktisk samarbejde
Internationalt samarbejde

45.293.928
28.863.096
311.734
4.020
159.328

Tilskud foreninger og virksomheder

74.632.106
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Noter
Note 11 Udgifter til personale og vikarer

2.018

Månedsløn
Timeløn
Merarbejde
Pensionsbidrag
Feriepenge
Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)
Mødediæter
Manuel løn

514.951.934
213.310.135
23.560.743
30.812.620
89
19.221.420
35.017
162.493

Lønninger og vederlag

802.054.451

Vikarudgifter
Faglige konsulenter
Administrative konsulenter
Andre konsulenter
Tolke

12.100.915
9.060.484
1.920.383
9.629.089
1.305.287

Vikarer og tolke

34.016.158

Arbejdsmarkedsafgifter
Annoncering ‐ rekruttering
Bohaveflytning ‐ rekruttering
Opmagasinering bohave ‐ rekruttering
Til‐ og fratrædelsesrejser
Ophold ved til‐ og fratrædelser
Vakantbolig
Kurser
Uddannelse
Personalepleje
Misbrugsbehandling, afgifter
Tjenesterejser
Rejser vedr. kritisk sygdom
Feriefrirejser
Ophold i forbindelse med tjenesterejser
Forplejning
Dagpenge
Lejeudgift ‐ Personalebolig
Forbrugsafgifter ‐ Personaleboliger
Jubilæer og gratialer
Skærmbriller
Beklædning
Rejse forsikring
Arbejdsskade forsikring

6.833.628
2.616.125
4.559.907
74.930
276.706
92.450
165.316
5.626.261
689.825
3.785.855
11.751
20.918.817
15.383
2.782.204
874.265
11.670.697
947.833
1.329.127
73.775
286.134
151.471
1.308.784
6.416
1.793.269

Personaleudgifter

66.890.930

Udgifter til personale og vikarer

902.961.539
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Noter
Note 12 Udgifter til konsulenter (fordelt på regnskabsposter)

Faglige konsulenter
Administrative konsulenter
Andre konsulenter
IT‐konsulenter
Udgifter til konsulenter

2018

9.060.484
1.920.383
9.629.089
1.697.923
22.307.879

Note 13 Udgifter til kontorhold og fællesudgifter
Merchandise / gaver
Kontorartikler
Annoncer
Tryksager
Abonnementer
Ansvar forsikring
Selvrisiko ansvars forsikring
Erhvervsforsikring
Ulykke forsikring
All Risk ‐ Anlægsprojekter forsikring
Selvrisiko All Risk Anlægsprojekter
Gaver
Bespisning
Andre udgifter
Oprydning
Advokat
Revision
Udgifter til kontorhold og andre fælles udgifter

251.265
5.487.467
1.116.896
330.959
3.891.053
775.845
659.231
3.645.425
368.922
2.436
25.000
388.748
316.372
4.444.510
106.248
2.606.715
1.156.456
25.573.547

Note 14 Udgifter til IT og datatrafik

IT‐konsulenter
IT‐tjenester
Anskaffelse af hardware
Leasing af hardware
Anskaffelse af software
Licenser
Driftsaftaler
Telefonafgift
Dataafgifter

1.697.923
12.625.010
5.203.252
3.960.975
134.819
8.749.349
22.414.968
7.084.408
3.357.651

Udgifter til IT og datatrafik

65.228.354
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Noter
Note 15 Udgifter til inventar og udstyr

2018

Inventar
Kunst
Materiel, udstyr og inventar
Anskaffelse af maskiner, apparatur
Anskaffelse af inventar
Leasing af maskiner, apparatur

5.918.094
64.205
25.220.932
259.785
4.132.666
1.191

Udgifter til udstyr, inventar m.v.

35.596.872

Note 16 Udgifter til rullende, sejlende og flyvende materiel

Brændstof
Rullende materiel forsikring
Selvrisiko rullende materiel
Sejlende materiel forsikring
Selvrisiko sejlende materiel
Leasing af rullende materiel
Leasing af sejlende materiel
Anskaffelse af rullende materiel
Anskaffelse af sejlende materiel

4.567.429
740.467
50.520
389.864
10.000
96.674
138.316
2.447.570
78.865

Udgifter til rullende, sejlende og flyvende materiel

8.519.706

Note 17 Udgifter til bygninger, arealer og veje

Ingeniør
Arkitekt
Bygherrerådgivning
Bygningsmaterialer
Rengøring
Vagttjeneste
Flytteudgifter
Leje af lokaler
Erhvervslejemål
Husleje
Bygning forsikring
Selvrisiko bygningsforsikring
Entreprenører og håndværkere
Bygninger

506.209
395.555
21.597.918
1.442.633
7.646.280
2.680.173
1.025.537
5.756.460
929.452
8.262.987
4.980.249
1.321.653
52.062.010
2.480.287
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Noter
Note 17 Udgifter til bygninger, arealer og veje - fortsat

El
Vand
Varme
Renovation
Skatter og afgifter
Anskaffelse af bygninger
Anskaffelse af arealer
Udgifter til bygninger, arealer oog veje

2.018
25.249.793
2.551.834
10.751.120
6.782.697
1.291.462
2.963.503
1.258.322
161.936.134

Note 18 Anlægsudgifter ‐ netto
Salg af tjenester

‐8.346.409

Anlægsindtægter

‐8.346.409

Tjenesterejse
Ophold tjenesterejser
Dagpenge
Brændstof
Øvrige materialer til opgaveløsning
Porto og fragt
Erhvervslejemål
Rejse
Advokat
Ingeniør
Arkitekt
Entreprenører og håndværkere
Faglig konsulent
IT‐konsulenter
Andre konsulenter
Varme
Leasing arbejdskøretøjer
Køb rullende materiel
Anskaffelse af inventar

123.282
19.442
63.280
47.140
851.051
19.913
224.400
61.025
88.100
12.139.132
4.607.373
291.167.895
361.076
2.951.363
0
0
1.150.664
3.890.123
10.827.021

Anlægsudgifter

328.592.280

Diverse refusioner

‐16.468.067

Anlægsudgifter efter refusioner

312.124.213

Anlægsudgifter ‐ netto

303.777.804
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Noter

Note 19 Finansielle indtægter

2.018

Renteindtægter
Kapitalafkast
Udbytter fra selskaber ejet af Selvstyre og kommuner

‐1.789.954
‐5.778.106
‐27.403.558

Finansielle indtægter

‐34.971.617

Note 20 Finansielle udgifter
Renteudgifter
Differencer
Afskrivning af udlån
Forskydninger i udlån

4.107.545
‐3.967
6.399.035
‐22.628

Finansielle udgifter

10.479.985
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Noter
Note 21 Ejerandele

2018

Ejerandele i virksomheder
Ansvarlig lånekapital, virksomheder

1.009.962.210
25.200.000

Ejerandele

1.035.162.210

Note 22 BSU lån
BSU lån
Konjunkturpantebrev
Modkonto til konjunkturpantebreve

274.588.083
‐2.712.695
2.712.695

BSU Udlån

274.588.083

Note 23 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester

Tilgodehavender hos borgere og virksomheder ‐ skatter og afg
Tilgodehavender hos borgere og virksomheder ‐ øvrige tilgode
Tilgodehavender hos borgere og virk‐Debitorsamleknt fritekst
Tilgodehavender borgere og virk. ‐ deb. samleknt påligning
Tilgodehavender hos borgere og virk. Mellemregnknt. pålign.
Tilgodehavender hos borgere og virk ‐ Mellemregning. aftaler
Tilgodehavender fra Inddrivelse ‐ Mellemreg. inbetalinger
Tilgodehavender‐selvstyret‐Debitorsamlekonto fritekstfaktura
Tilgodehavender som er uanbringelige
Tilgodehavender‐kommuner‐Debitorsamlekonto fritekstfaktura

4.921.330
‐50.752
85.542.240
156.988.022
‐921.154
‐2.000
511
8.419.142
‐126.398
741.329

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester

255.512.269

Ved afslutningen af årsregnskabet for 2018 har det ikke været muligt, at udarbejde en endelig afstemning af kommunens
tilgodehavender. Det medfører generelt en øget risiko for, at ikke alle tilgodehavender er opgjort korrekt.
Den væsentligste årsag til den manglende afstemning er overgangen til det nye ERP system, som fortsat giver en række
udfordringer, herunder at der er differencer imellem debitormodul og finansmodel og dermed til opgørelsen af de enkelte
tilgodehavender, ligesom det endnu ikke har været muligt, at afstemme tilgodehavender overdraget til Inddrivelsesenheden
med oplysninger herfra.
Der er i 2019 igangsat et større arbejde med proceskortlægning og afstemning af kommunens tilgodehavender med henblik
på at sikre en korrekt opgørelse af tilgodehavenderne ved regnskabsaflæggelsen for 2019.
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Noter
Note 24 ‐ Tilgodehavender hos Selvstyret

2.018

Kommunernes tilgodehavender hos Selvstyret

228.870.113

Tilgodehavender hos Selvstyret

228.870.113

Note 25 ‐ Andre tilgodehavender

Rejseforskud
***Lønforskud
Andre tilgodehavender
Modkonto Eurocard

523.072
16.579.286
35.166.200
‐49.407

Andre tilgodehavender

52.219.153

Note 26 Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte udgifter

12.927.111

Periodeafgrænsningsposter

12.927.111

Note 27 Likvide beholdninger
Pengeinstitutter
Hovedkonto kassekredit
Erhvervssystem ml.regningskonto
Lønkonto
Lønreturkonto
Pantebrevs gebyrkonto
Brættet
BS Total
NETS ‐ Arsuk
NETS ‐ Ittoqqortoormiit
NETS ‐ Kapisillit
NETS ‐ Nuuk
NETS ‐ Nuuk Kittat
NETS ‐ Paamiut
NETS ‐ Qeqertarsuatsiaat
NETS ‐ Svømmehallen Malik
NETS ‐ Tasiilaq
Saqqarliit (Lommepenge)
Svømmehallen indtægtskonto
Foreningskonto (Sermeq Fondon)
Kreditorer/leverandører konto
Fondsmidler Børnehjem Tupaarnaq
Kontante beholdninger
Malik ‐ Kontantbeholdning
Likvide midler

11.138
568.489.254
‐192.399.222
‐290.019.600
448.360
4.712.674
1.155.337
22.236.501
‐1.065
1.990
‐454
474.763
266.283
43.748
‐1.065
1.798.935
134.262
‐152
749.866
‐874.780
‐32.034.639
122.500
15.000
6.082
85.335.716
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Noter
Note 28 Egenkapital

Egenkapital primo
Posteringer direkte på balancekontoen
Periodens resultat
Egenkapital

Note 29 Aktiver og passiver tilhørende fonde og legater

2.018

‐732.605.377
‐972.000.000
60.192.690
‐1.644.412.687

2.018

Fonde og legater
Fonden Ammassalik museum Aktiver

‐864.236
80.000

Aktiver og passiver tilhørende fonde og legater

‐784.236

Note 30 Anden gæld
Lønafregningskonto
Lønfordelingskonto
Skyldige tilbageholdte skatter
Skyldige pensionsindbetalinger
Skyldige feriepenge
Skyldige øvrige tilbageholdelser
Anden gæld
Anden gæld

938.714.722
‐938.152.351
‐64.797.905
‐2.609.450
‐23.061.728
‐3.837.436
656.433
‐93.087.715

Note 31 Periodeafgrænsningsposter
Forudmodtagne indtægter
Modtagne garantier og sikkerhedsstillelser
Modkonto til modtagne garantier og sikkerhedsstillelser

‐305.989
728.945
‐686.176

Periodeafgrænsningsposter

‐263.221
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Eventualrettigheder og forpligtelser
Eventualforpligtelser omfatter forhold, der kan påføre kommunen en fremtidig udgift, som følge af begivenheder, der er indtruffet den 31.12
Vi opdeler eventualforpligtelser efter, hvor sikre eller usikre de er.
Den første type omfatter aftaler, der rækker ind i fremtiden, men hvor kommunen også forventer at få en modydelse og hvor det vil udløse en kompensation til modparten at opsige aftalen. Som eksempel kan nævnes lejeog leasingaftaler, aftaler om køb af specialudstyr og/eller om opførelse af bygninger. Disse aftaler har betydning fordi de indebærer brug af næste års bevillinger – altså et mindsket råderum.
Den anden type omfatter forhold, der med stor sandsynlighed vil medføre en udgift for kommmunen, men
hvor det er usikkert, hvad kommunens faktiske udgift vil blive eller hvornår udgiften udløses. Som eksempel
kan nævnes tilsagn om projekter, hvor kommunen ikke kan trække tilsagnet tilbage, men hvor støttens faktiske
størrelse og forfaldstidpunkt er usikkert.
Den tredje type omfatter forhold, der med mindre sandsynlighed vil medføre en udgift, idet det, der afgør
dette endnu ikke er sket. Som eksempel kan nævnes en retssag, der endnu ikke er afgjort.
Aftale/forhold

Forventet påvirkning af kommunes
fremtidige økonomi

Aftaler, der ikke kan opsige uden kompensation til modparten
Kommunen har indgået en række aftaler om leje af bygninger til
driftsformål

Opsigelsesperiode varierer fra 3 måneder til 10 år.

Kommunen har indgået en række aftaler leje af bygninger til boligformål

Den fremtidig udgift er ikke opgjort
Opsigelsesperiode varierer fra 3 måneder til 10 år.

Kommunen har indgået aftaler med leverandører om opførelse af
bygninger, hvor byggeriet kun kan stoppes med et tab for kommunen til følge

Den fremtidige udgift er ikke opgjort
Den fremtidige udgift er ikke opgjort

Eventualforpligtelser – stor sandsynlighed
Eventualforpligtelser – lav sandynlighed/stor usikkerhed
Der er rejst retssager mod kommunen, der først vil blive afgjort
efter regnskabsaflæggelsen

Den fremtidige udgift er ikke opgjort

Kommuneqarfik Sermersooq

77

Anvendt regnskabspraksis

Kommunens årsregnskab aflægges i henhold til Inatsisartutlov nr. 26. af 28. november 2016 om kommunernes
og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om
kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.
Årsregnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet
indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har
driftsoverenskomst med.
Med implementeringen af den nye kontoplan er også præsentationen af resultatopgørelse, balance og pengestrøm
ændret.
Dette indebærer også, at regnskabsposterne ikke direkte er sammenlignelige med tidligere, hvorfor der ikke er
medtaget sammenligningstal for 2017 i resultatopgørelsen.
Primoposterne på balancen er ombrudt, så de følger den nye kontoplan. Derfor er heller ikke alle balancetal
direkte sammenlignelige med tidligere.
Principperne for indregning og måling af regnskabsposter er dog uændret i forhold til tidligere.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige
faglige resultater og aktivitetsniveau, regnskabsbemærkningerne
Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er opgjort således driftsindtægter og udgifter beregnes som resultat af løbende drift. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
Indtægter
Afregning af personskatter registreres på baggrund af de modtagne a conto udbetalinger, herunder indregnet
efterregulering vedrørende tidligere år.
Udbytteskatter og selskabsskatter afregnes årligt fra Skattestyrelsen ud fra den beregningsmodel for landskassens andel, fælles landskassens andel og kommunens andel.
Generelle tilskud og udligning afregnes fra den aftale man har lavet med Selvstyret om bloktilskud.
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Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Indtægter indregnes i det år, hvor ydelserne leveres – dog typisk udtryk ved kommunens fakturering/opkrævning.
Det gælder brugerbetalinger, salg af ydelser til andre myndigheder samt andre driftsindtægter, der blandt andet
omfatter salg fra værksteder, husleje mv.
Renter, kapitalafkast samt kurstab og –gevinst (indtægter og udgifter) indregnes på tilskrivningstidspunktet. Realiserede kursgevinster og tab indregnes på transaktionsdagen.
Afskrivning af debitorer og gamle poster fra tidligere år afskrives efter politisk godkendelse. Afskrivninger i
kommunens regnskab omfatter således alene afskrivning af uerholdelige fordringer eller modposter til uanbringelige beløb i forbindelse med afstemninger af beholdningskonti m.v.
Driftsudgifter
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet (tidspunktet for risikoens overgang)
Lønudgifter indregnes i den periode, hvor det bagved liggende arbejde udføres.
Køb af varer og tjenesteydelser indregnes i kommunens drift på leveringstidspunktet. For tjenesteydelser indregnes disse dog i kommunens drift i takt med acontofaktureringer eller slutfakturering fra leverandøren.
Betalinger til Selvstyret udgiftsføres i det år, hvor ydelsen er leveret. Refusioner fra Selvstyret indregnes på i
takt med udgiftsførslen af det tilskudsberettigede beløb.
Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og
året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.
Finansielle aktiver – ejerandele
Andele af interessentskaber, som Kommuneqarfik Sermersooq har medejerskab til, måles i balancen til anskaffelsessummen.
Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender
Kommunale udlån består primært af tilgodehavender på pantebreve til kommunens opgørelse af 10/40/50 hhv.
20/20/60 lån. Særligt for konjunkturpant gælder det, at det registrerede tilgodehavende modsvares som regulerende passiv, og at eventuelle indfrielser indtægtsføres i driftsregnskabet på indfrielsestidspunktet.
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Kortfristede tilgodehavender
Kommunens tilgodehavender hos borgere og virksomheder er opført til kurs 100, uanset at det for en række
tilgodehavender vedrørende sociale udlæg, underholdsbidrag m.v., der er overgivet til inddrivelse via den centrale inddrivelsesmyndighed må vurderes, at der er begrænset sandsynlighed for, at restancerne vil blive indfriet.
Nedskrivning af sådanne tilgodehavender vil først blive regnskabsmæssigt registreret, når indstilling om nedskrivning modtages fra inddrivelsesmyndigheden, eller kravet af anden årsag som f.eks. forældelse. Kommunen
har ikke mulighed for at afskrive tilgodehavender, med mindre der foreligger udtrykkelig lovhjemmel hertil.
Tilgodehavender hos Selvstyret, andre kommuner og tilknyttede virkomsheder indregnes i balancen til kurs 100.
Skatteindtægter vedrørende det gældende regnskabsår som først afregnes i starten af det nye år hensættes under
tilgodehavender hos Selvstyret.
Egenkapital
Egenkapitalen er primært overskud fra driftsresultaterne fra foregående år.
Langfristet gæld
Langfristet gæld til kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til leverandører af varer og tjenester samt gæld vedrørende lønafhængige gældsposter optages
med restværdien på balancetidspunktet.
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Ordbog

I kommunerne bruges ofte en række fagudtryk, som kan være svære at forstå, hvis man ikke arbejder i en kommune til hverdag. Derfor har vi valgt, at udarbejde en lille ordbog, hvor vi prøver at forklare nogle af de mest
anvendte udtryk.
Anlægsudgifter
Anlægsudgifter er typisk store investeringer i bygninger, it, biler, materiel og inventar.
Svarer stort set til det, som en privat virksomhed ville aktivere og afskrive over en årrække.
Bevilling
En kommune må ikke afholde udgifter eller opkræve indtægter uden der er en bevilling til det.
En bevilling er en politisk beslutning om, at kommunen kan afholde udgifter og/eller opkræve indtægter til et
bestemt formål. Bevillingen omfatter principielt både en økonomisk del og en indholdsmæssig del. Politikkerne
siger med andre ord til forvaltningen. Her er en pose penge – og så forventer vi, at I løser de her opgaver.
Som udgangspunkt er kravene til løsningen af opgaven fastlagt i en lov – eksempelvis folkeskoleloven, mens
En bevilling kan kun ændres ved en ny politiske beslutning.
Budget
Udtrykket budget bruges dels om kommunens samlede budget (alle bevillingerne), dels om den den administrative opdeling af de enkelte bevillinger på enkelt konti.
Demografi
Befolkningens omfang og fordeling på alder. En række kommunale udgifter er knyttet til borgere i et bestemt
aldersinterval – eksempelvis folkeskole og borgere mellem 6 og 15 år og alderspension og borgere, der er fyldt
65 år. Demografien siger derfor noget om, hvor mange penge kommunen må forvente at bruge på forskellige
områder. Hvis andelen af borgere i en aldersgruppe stiger og falder i en anden, så kan det også betyde at kommunen må flytte ressourcer fra det ene område til det andet.
Driftsudgifter
Driftsudgifter er typisk de udgifter, der medgår til opgaveløsningen på de enkelte driftsområder i det enkelte år.
Effektivitet
Forholdet mellem indsats og effekt (gør kommunen de rigtige ting, rigtigt). Løser kommunen opgaven med de
rigtige metoder.
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Overførselsudgifter
Overførselsudgifter er de driftsudgifter, der følger af borgernes lovbestemte ret til at modtage kontakte ydelser
fra kommunen (dagpenge, pensioner m.v.)
Produktivitet
Forholdet mellem aktivitet og økonomi. Hvor effektivitet handler om valget af rigtige løsninger, så handler produktivitet om rigtig organisering, tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og brug af værktøjer. Lidt populært sagt,
så handler produktivitet om at gøre tingene rigtigt, mens effektivitet handler om at gøre de rigtige ting, rigtigt.
Serviceniveau
Serviceniveauet er udtryk for, at kommunen leverer en højere grad af service end fastlagt i lovgivningen (Skalopgaver). Kommunen kan derudover vælge at give borgerne tilbud, der:


ikke er fastlagt i en lovgivning (eksempelvis på det tekniske område og på kultur og fritidsområderne) eller



har et højere niveau end fastlagt i en lovgivning (eksempelvis rådighedsbeløb til førtidspensionister og alderspensionister, flere timers hjemmepleje eller støttetimer, længere åbningstider, hurtigere responstider
etc.)

Serviceniveaet bør være beskrevet på en sådan måde, at borgerne får samme behandling af forskellige kommunale medarbejdere.

