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Kommuneqarfik Sermersooq har igennem en årrække været begunstiget af 
højkonjunktur og økonomisk vækst, hvilket igennem de seneste år har bidraget 

positivt til kommunens økonomi, igennem støt stigende skatteindtægter.

Væksten stammer blandt andet fra bygningen af ny lufthavn, fortætningen af de 
eksisterende bydele, samt den kommende nye bydel. Alt sammen aktiviteter, der 

sammen med den stadige tilflytning fra kysten og Nuuks status som universitetsby, 
medfører økonomisk vækst i kommunen. Samtidig driver denne udvikling dog også 

(mer)udgifter i kommunen til eksempelvis børnepasning og skole, daginstitutioner mv., 
ligesom der er et løbende behov for at udvikle, forny og bygge nye 

kommunale institutioner.

Driften af en kommune i vækst kræver et skarpt blik for de faktorer, der driver 
udviklingen i henholdsvis udgifter og indtægter. Covid-19 og en begyndende 

afmatning på de internationale markeder påvirker økonomi og vækst i Grønland. 
Og Grønland – og dermed Nuuk som landets hovedstad 

– er afhængigt af udviklingen på de internationale markeder, 
hvor der p.t. opleves et fald i priserne på de vigtige eksportvarer fisk og rejer.  

Meget afhænger således af udviklingen hen over efteråret af Covid-19 og effekterne 
heraf på de Lande og økonomier vi er så afhængige af at kunne eksportere til.

En afmatning i eksporterhvervene kan hurtigt få betydning for Kommuneqarfik 
Sermersooq, da faldende produktion hurtigt fører til flere arbejdsløse, der dels 

skal have kontanthjælp, og dels vil den sociale armod der følger af arbejdsløshed 
drive en række øvrige udgifter på f.eks. social- og børneområdet. 

Dette så vi et glimt af i foråret, da Covid-19 ramte første gang, og kommunen  
or en stund måtte stille om til krisehåndtering.

Kommunalbestyrelsen lægger derfor stor vægt på, at der føres en økonomisk politik 
der sikrer, at der fortsat er gang i hjulene i Kommunen, at børnene har det godt, og at 

befolkningen uddanner sig og dermed forbedrer vores alle sammens levevilkår.

Udviklingen understreger samtidig behovet for fortsat at gennemføre 
Hovedstadsstrategien og løbende investere i projekter, der understøtter 

hovedstadens vækst til gavn for både Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq og 
resten af Grønland.Dermed fortsætter vi også arbejdet med at skabe gode 

boliger til alle,da et trygt hjem er fundamentet for et godt liv.

Opførslen af den nye internationale lufthavn forventes også at skabe grundlag 
for en større privat sektor og dermed bidrage yderligere til den positive vækst.

Endeligt, så skal den unikke sammensætning af befolkning og mangfoldighed,  
om netop kendetegner Kommuneqarfik Sermersooq, bevares ved at byer såvel 

som bygder løbende udvikles.

FORORD

Charlotte Ludvigsen, Borgmester
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Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv. 

Afsnittet indeholder budgettets hovedtal, herunder bevillingsoversigt og fordeling på drift og
anlæg. I afsnittet fremgår endvidere den samlede likviditetseffekt af det vedtagne budget.

4
Gældende budgetregler 

Afsnittet beskriver de budgetlove og regler, den kommunale budgetlægning skal overholde.

5
Generelle budgetprincipper 

Afsnittet beskriver de budgetprincipper kommunalbestyrelsen vedtog igennem kommunens
budgetregulativ i foråret, og som har ligget til grund for budgetarbejdet. Endvidere beskriver

afsnittet den konkrete udmøntning af budgetprincipperne.

6
Den økonomiske situation i Grønland og i Kommuneqarfik Sermersooq

Afsnittet beskriver de rammevilkår og skøn for fremtiden der er kendt på tidspunktet for
budgettets udarbejdelse, og som har ligget til grund for beslutningerne omkring budgettets

størrelse og udmøntning.

7
Lokaludvalg, bygdeudvalg og nærdemokrati 

Afsnittet beskriver lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati således som det praktiseres i
kommunen.

8
Budgetforlig vedrørende budget 2021

Afsnittet indeholder det skriftlige budgetforlig for budget 2021, der sætter rammerne for
udviklingen af kommunen i budgetår 2021 og frem.

9
Vedtagne mulighedskataloger i budget 2021 

Afsnittet indeholder en komplet oversigt over alle mulighedskataloger / ændringer i opgaveløsning
og økonomiske rammer i forhold til budget 2020.

10
Formålsbeskrivelser på formål niveau 3 (kommunens politiske bevillingsniveau) 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af de enkelte formål på niveau 3, som udgør bevillingsniveauet
i kommunen. Endvidere er nye initiativer i budget 2021 (mulighedskataloger) gengivet.

L ÆSEVEJLEDNING
Nærværende dokument udgør Kommuneqarfik Sermersooq’s årsbudget, jf. Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om 

kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Årsbudgettet består af følgende afsnit:
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3
Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv. 

Afsnittet indeholder budgettets hovedtal, herunder bevillingsoversigt og fordeling på drift og
anlæg. I afsnittet fremgår endvidere den samlede likviditetseffekt af det vedtagne budget.

4
Gældende budgetregler 

Afsnittet beskriver de budgetlove og regler, den kommunale budgetlægning skal overholde.

5
Generelle budgetprincipper 

Afsnittet beskriver de budgetprincipper kommunalbestyrelsen vedtog igennem kommunens
budgetregulativ i foråret, og som har ligget til grund for budgetarbejdet. Endvidere beskriver

afsnittet den konkrete udmøntning af budgetprincipperne.

6
Den økonomiske situation i Grønland og i Kommuneqarfik Sermersooq

Afsnittet beskriver de rammevilkår og skøn for fremtiden der er kendt på tidspunktet for
budgettets udarbejdelse, og som har ligget til grund for beslutningerne omkring budgettets

størrelse og udmøntning.

7
Lokaludvalg, bygdeudvalg og nærdemokrati 

Afsnittet beskriver lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati således som det praktiseres i
kommunen.

8
Budgetforlig vedrørende budget 2021

Afsnittet indeholder det skriftlige budgetforlig for budget 2021, der sætter rammerne for
udviklingen af kommunen i budgetår 2021 og frem.

9
Vedtagne mulighedskataloger i budget 2021 

Afsnittet indeholder en komplet oversigt over alle mulighedskataloger / ændringer i opgaveløsning
og økonomiske rammer i forhold til budget 2020.

10
Formålsbeskrivelser på formål niveau 3 (kommunens politiske bevillingsniveau) 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af de enkelte formål på niveau 3, som udgør bevillingsniveauet
i kommunen. Endvidere er nye initiativer i budget 2021 (mulighedskataloger) gengivet.

3

3. Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv.

Bevillingsoversigt formål niveau 3 for budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
Skatter og afgifter 010101 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819
Tilskud til kommuner 010202 -525.000.000 -550.000.000 -550.000.000 -550.000.000
Kommunalbestyrelse 020102 14.290.016 14.890.016 14.890.016 14.890.016
Bygdebestyrelse 020103 2.109.996 2.109.996 2.109.996 2.109.996
Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000
Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000
Dagpleje 030101 3.594.228 3.594.228 3.594.228 3.594.228
Vuggestue 030102 19.623.800 19.623.800 19.623.800 19.623.800
Børnehave 030103 15.660.184 15.660.184 15.660.184 15.660.184
Integreret institution 030104 86.778.161 86.778.161 86.778.161 86.778.161
Grundskole 030201 258.079.828 258.079.828 258.079.828 258.079.828
Fritids- og aktivitetstilbud 030202 48.746.108 48.746.108 48.746.108 48.746.108
PPR 030204 7.068.956 7.068.956 7.068.956 7.068.956
Studiestøtte 030701 0 0 0 0
Bomuligheder under uddannelse 030801 12.430.016 12.430.016 12.430.016 12.430.016
Fangst, fiskeri 040101 1.016.376 1.016.376 1.016.376 1.016.376
Råstoffer 040103 99.996 99.996 99.996 99.996
Turisme 040104 3.699.996 3.699.996 3.699.996 3.699.996
Øvrige brancher 040107 13.915.392 13.915.392 13.915.392 13.915.392
Børn  med særlige behov 050101 302.313.024 302.313.024 302.313.024 302.313.024
Børn med handicap 050102 15.000.012 15.000.012 15.000.012 15.000.012
Voksne med særlige behov 050103 14.091.664 14.091.664 14.091.664 14.091.664
Voksne med handicap 050104 162.749.142 162.749.142 162.749.142 162.749.142
Misbrugsbehandling 050105 999.996 999.996 999.996 999.996
Hjemmehjælp 050106 16.260.960 16.260.960 16.260.960 16.260.960
Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932
Offentlig hjælp 050201 94.354.828 119.354.828 119.354.828 119.354.828
Ældre 050301 112.760.960 112.760.960 112.760.960 112.760.960
Borgerservice 050401 11.328.792 11.328.792 11.328.792 11.328.792
Beskæftigelsesindsats 050501 14.589.132 14.589.132 14.589.132 14.589.132
Majoriaq 050502 14.640.660 14.640.660 14.640.660 14.640.660
Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 64.273.612 64.273.612 64.273.612 64.273.612
Almen sundhed og forebyggelse 060102 3.394.108 3.394.108 3.394.108 3.394.108
Byggemodning 070103 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996
Natur og tilsyn 070201 1.204.908 1.204.908 1.204.908 1.204.908
Miljø og Tilsyn 070301 0 0 0 0
Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.028 992.028 992.028 992.028
Modtagestationer 070304 -85.860 -85.860 -85.860 -85.860
Interne entreprenører 070401 26.774.520 26.774.520 26.774.520 26.774.520
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan 070501 11.563.856 11.563.856 11.563.856 11.563.856
Fritidsundervisning 080101 5.187.256 5.187.256 5.187.256 5.187.256
Idræt 080102 19.495.300 19.495.300 19.495.300 19.495.300
Andre fritidsaktiviteter 080103 5.053.248 5.053.248 5.053.248 5.053.248
Biblioteksvæsen 080201 401.671 401.671 401.671 401.671
Museumsvirksomhed 080203 2.681.004 2.681.004 3.031.004 3.031.004
Andre kulturelle tiltag 080204 13.440.390 13.440.390 13.440.390 13.440.390
Havne og skibstrafik 090201 873.012 873.012 873.012 873.012

Budgetoverslagsår 
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(Fortsat) Bevillingsoversigt formål niveau 3 for budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000
Snerydning 090301 10.696.008 10.696.008 10.696.008 10.696.008
Kloak 090303 2.097.960 2.097.960 2.097.960 2.097.960
Pladser, legepladser m.v. 090304 2.411.976 2.411.976 2.411.976 2.411.976
Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000
Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.008 442.008 442.008 442.008
Renovation 100102 1.155.588 1.155.588 1.155.588 1.155.588
Servicehuse 100107 2.753.952 2.753.952 2.753.952 2.753.952
Skorstensfejning 100108 0 0 0 0
Forbrændingsanlæg 100109 -748.872 -748.872 -748.872 -748.872
Beredskab 110101 12.670.188 12.670.188 12.670.188 12.670.188
Sekretariat 160101 105.596.928 105.596.928 105.596.928 105.596.928
Økonomi 160102 20.671.200 20.671.200 20.671.200 20.671.200
HR 160103 28.175.588 28.175.588 28.175.588 28.175.588
IT-drift 160104 52.213.812 52.213.812 52.213.812 52.213.812
Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.352 8.225.352 8.225.352 8.225.352
Kontingenter og tilskud 160107 3.226.796 3.226.796 3.226.796 3.226.796
Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000
Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Indtægter i alt -2.041.974.819 -2.066.974.819 -2.066.974.819 -2.066.974.819
Driftsudgifter i alt 1.669.470.696 1.695.070.696 1.695.420.696 1.695.420.696
= Netto-driftsbudget i alt -372.504.123 -371.904.123 -371.554.123 -371.554.123
- Anlægsudgifter i alt 312.150.000 352.550.000 374.650.000 378.550.000
= Resultat / overskud -60.354.123 -19.354.123 3.095.877 6.995.877
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Budget 2021 fordelt på forvaltninger & formål niveau 3
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
400. Politisk sekretariat 19.257.012 19.857.012 19.857.012 19.857.012
Kommunalbestyrelse 020102 14.290.016 14.890.016 14.890.016 14.890.016
Bygdebestyrelse 020103 2.109.996 2.109.996 2.109.996 2.109.996
Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000
Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000

401. Koncernservice -1.784.049.817 -1.809.049.817 -1.808.699.817 -1.808.699.817
Skatter og afgifter 010101 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819
Tilskud til kommuner 010202 -525.000.000 -550.000.000 -550.000.000 -550.000.000
Råstoffer 040103 99.996 99.996 99.996 99.996
Turisme 040104 3.699.996 3.699.996 3.699.996 3.699.996
Øvrige brancher 040107 13.915.392 13.915.392 13.915.392 13.915.392
Borgerservice 050401 11.328.792 11.328.792 11.328.792 11.328.792
Almen sundhed og forebyggelse 060102 3.394.108 3.394.108 3.394.108 3.394.108
Byggemodning 070103 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996
Fritidsundervisning 080101 5.187.256 5.187.256 5.187.256 5.187.256
Idræt 080102 19.495.300 19.495.300 19.495.300 19.495.300
Andre fritidsaktiviteter 080103 5.053.248 5.053.248 5.053.248 5.053.248
Museumsvirksomhed 080203 2.681.004 2.681.004 3.031.004 3.031.004
Andre kulturelle tiltag 080204 13.440.390 13.440.390 13.440.390 13.440.390
Sekretariat 160101 62.116.768 62.116.768 62.116.768 62.116.768
Økonomi 160102 20.671.200 20.671.200 20.671.200 20.671.200
HR 160103 28.175.588 28.175.588 28.175.588 28.175.588
IT-drift 160104 52.213.812 52.213.812 52.213.812 52.213.812
Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.352 8.225.352 8.225.352 8.225.352
Kontingenter og tilskud 160107 3.226.796 3.226.796 3.226.796 3.226.796
Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000
Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

402. Velfærd og Arbejdsmarked 484.968.498 509.968.498 509.968.498 509.968.498
Studiestøtte 030701 0 0 0 0
Bomuligheder under uddannelse 030801 370.500 370.500 370.500 370.500
Voksne med særlige behov 050103 10.182.676 10.182.676 10.182.676 10.182.676
Voksne med handicap 050104 162.749.142 162.749.142 162.749.142 162.749.142
Misbrugsbehandling 050105 999.996 999.996 999.996 999.996
Hjemmehjælp 050106 16.260.960 16.260.960 16.260.960 16.260.960
Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932
Offentlig hjælp 050201 94.354.828 119.354.828 119.354.828 119.354.828
Ældre 050301 112.760.960 112.760.960 112.760.960 112.760.960
Beskæftigelsesindsats 050501 14.589.132 14.589.132 14.589.132 14.589.132
Majoriaq 050502 14.640.660 14.640.660 14.640.660 14.640.660
Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 40.208.812 40.208.812 40.208.812 40.208.812
Sekretariat 160101 15.358.900 15.358.900 15.358.900 15.358.900

403. Børn og Familie 355.918.956 355.918.956 355.918.956 355.918.956
Børn  med særlige behov 050101 302.313.024 302.313.024 302.313.024 302.313.024
Børn med handicap 050102 15.000.012 15.000.012 15.000.012 15.000.012
Voksne med særlige behov 050103 3.908.988 3.908.988 3.908.988 3.908.988
Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 24.064.800 24.064.800 24.064.800 24.064.800
Sekretariat 160101 10.632.132 10.632.132 10.632.132 10.632.132

Budgetoverslagsår 
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(Fortsat) Budget 2021 fordelt på forvaltninger & formål niveau 3
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
404. Børn og Skole 459.441.440 459.441.440 459.441.440 459.441.440
Dagpleje 030101 3.594.228 3.594.228 3.594.228 3.594.228
Vuggestue 030102 19.623.800 19.623.800 19.623.800 19.623.800
Børnehave 030103 15.660.184 15.660.184 15.660.184 15.660.184
Integreret institution 030104 86.778.161 86.778.161 86.778.161 86.778.161
Grundskole 030201 258.079.828 258.079.828 258.079.828 258.079.828
Fritids- og aktivitetstilbud 030202 48.746.108 48.746.108 48.746.108 48.746.108
PPR 030204 7.068.956 7.068.956 7.068.956 7.068.956
Bomuligheder under uddannelse 030801 12.059.516 12.059.516 12.059.516 12.059.516
Biblioteksvæsen 080201 401.671 401.671 401.671 401.671
Sekretariat 160101 7.428.988 7.428.988 7.428.988 7.428.988

405 Anlæg og Miljø 91.959.788 91.959.788 91.959.788 91.959.788
Fangst, fiskeri 040101 1.016.376 1.016.376 1.016.376 1.016.376
Natur og tilsyn 070201 1.204.908 1.204.908 1.204.908 1.204.908
Miljø og Tilsyn 070301 0 0 0 0
Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.028 992.028 992.028 992.028
Modtagestationer 070304 -85.860 -85.860 -85.860 -85.860
Interne entreprenører 070401 26.774.520 26.774.520 26.774.520 26.774.520
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan 070501 11.563.856 11.563.856 11.563.856 11.563.856
Havne og skibstrafik 090201 873.012 873.012 873.012 873.012
Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000
Snerydning 090301 10.696.008 10.696.008 10.696.008 10.696.008
Kloak 090303 2.097.960 2.097.960 2.097.960 2.097.960
Pladser, legepladser m.v. 090304 2.411.976 2.411.976 2.411.976 2.411.976
Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000
Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.008 442.008 442.008 442.008
Renovation 100102 1.155.588 1.155.588 1.155.588 1.155.588
Servicehuse 100107 2.753.952 2.753.952 2.753.952 2.753.952
Skorstensfejning 100108 0 0 0 0
Forbrændingsanlæg 100109 -748.872 -748.872 -748.872 -748.872
Beredskab 110101 12.670.188 12.670.188 12.670.188 12.670.188
Sekretariat 160101 10.060.140 10.060.140 10.060.140 10.060.140

= Netto-driftsbudget i alt -372.504.123 -371.904.123 -371.554.123 -371.554.123
- Anlægsudgifter i alt 312.150.000 352.550.000 374.650.000 378.550.000
= Resultat / overskud -60.354.123 -19.354.123 3.095.877 6.995.877
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Driftsbudget 2021 fordelt på formål niveau 1
Formål navn Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
01. Skatter, afgifter & overførsler 01 -2.022.534.819 -2.047.534.819 -2.047.534.819 -2.047.534.819
02. Folkestyre & demokrati  02 19.257.012 19.857.012 19.857.012 19.857.012
03. Udvikling & uddannelse 03 451.981.281 451.981.281 451.981.281 451.981.281
04. Erhvervsudvikling 04 18.731.760 18.731.760 18.731.760 18.731.760
05. Sociale formål 05 825.854.714 850.854.714 850.854.714 850.854.714
06. Sundhed 06 3.394.108 3.394.108 3.394.108 3.394.108
07. Teknik, miljø & plan 07 33.449.456 33.449.456 33.449.456 33.449.456
08. Fritid, kultur & religion 08 46.258.869 46.258.869 46.608.869 46.608.869
09. Infrastruktur 09 24.160.956 24.160.956 24.160.956 24.160.956
10. Forsyning 10 3.602.676 3.602.676 3.602.676 3.602.676
11. Beredskab & kriminalforsorg 11 12.670.188 12.670.188 12.670.188 12.670.188
16. Administration 16 218.109.676 218.109.676 218.109.676 218.109.676
17. Finansielle poster 17 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000
= Netto-driftsbudget i alt -372.504.123 -371.904.123 -371.554.123 -371.554.123
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Anlægsbudget for 2021 fordelt på formål niveau 1
Formål navn Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
01. Skatter, afgifter & overførsler 01 0 0 0 0
02. Folkestyre & demokrati  02 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
03. Udvikling & uddannelse 03 12.000.000 16.000.000 39.000.000 54.000.000
04. Erhvervsudvikling 04 3.000.000 3.000.000 6.500.000 6.500.000
05. Sociale formål 05 5.000.000 26.000.000 26.000.000 23.500.000
06. Sundhed 06 0 0 0 0
07. Teknik, miljø & plan 07 70.900.000 67.300.000 79.400.000 69.800.000
08. Fritid, kultur & religion 08 4.200.000 800.000 800.000 10.800.000
09. Infrastruktur 09 54.250.000 58.250.000 36.250.000 40.250.000
10. Forsyning 10 4.000.000 15.000.000 18.500.000 3.000.000
11. Beredskab & kriminalforsorg 11 4.000.000 12.000.000 17.000.000 23.000.000
16. Administration 16 146.800.000 146.200.000 143.200.000 139.700.000
17. Finansielle poster 17 0 0 0 0
I alt 312.150.000 352.550.000 374.650.000 378.550.000
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Likviditetsbudget
Likviditetseffekt af budget Budgetår
Hele kr. 2021 2022 2023 2024
Resultat / overskud -60.354.123 -19.354.123 3.095.877 6.995.877
Akkumuleret likviditetseffekt af budget 2021 -60.354.123 -79.708.246 -76.612.369 -69.616.492
+ = udgifter / underskud, - = indtægter / Overskud

Budgetoverslagsår 

Det ses, at i budget 2021 styrkes kommunens kassebeholdning med 60,4 mio. kr., i 2021 med 19,4 
mio. kr., i 2022 forbruges 3,1 mio. kr., mens der i budget 2023 forbruges 7 mio. kr. Således 
medfører budgettet for de næste fire år en samlet styrkelse af kommunens likviditet med  69,6 
mio. kr.
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Skattesats for 2021:
Kommunalskat 26 %
I alt 26 %

4. Gældende budgetregler

Regler og retningslinjer for kommunens budgetlægning fremgår af: 
 Styrelsesloven kapital 5, Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og 

Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. 
 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, 

likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen, samt af 
 Kommunens Håndbog i forvaltning og Økonomistyring. 

Ovenstående regler og retningslinjer indeholder en række krav til budgettets form, indhold og 
offentliggørelse. De væsentligste krav redegøres der nærmere for nedenfor.:

Budgetterne skal over en fire årig periode være i balance eller udvise et overskud. 
Dette er jf. § 2 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands 
Selvstyres budgetter og regnskaber.

Jf. § 2 stk. 3 må de samlede udgifter til drift og overførsler maksimalt udgør 93 procent af de 
forventede indtægter over en 4 årig periode. 

Det er udvalg for Økonomi og Erhverv, der udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det 
kommende år til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt 
budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år, og Årsbudgettet  skal omfatte samtlige 
indtægter og udgifter for kommunen, samt forskydninger i kommunens likvide midler og 
finansposter.
Dette er jf. § 20 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands 
Selvstyres budgetter og regnskaber.

Udvalget for Økonomi og Erhvervs forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 
2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum. 
Dette er jf. § 21 stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og 
Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Budgettet skal derudover til enhver tid overholde og indeholde de elementer, der er omfattet af 
gældende lovgivning.
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5. Generelle budgetprincipper
Udgangspunktet for Kommuneqarfik Sermersooq budgetlægning er det budgetregulativ, som 
kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2020 for 2021.

Kommunens budgetprincipper for budget 2021 udgjorde følgende:

1. Bevillingsniveauet ligger på formålsniveau 3 i den nye kontoplan, der har været gældende 
siden 01.01. 2018
Dette indebærer, at kommunens budget er opdelt i godt og vel 70 forskellige formål, der samlet 
beskriver og grupperer de ydelser og opgaver kommunen leverer.

2. Der er ikke særlige bindinger på lønninger.
Dette indebærer, at en given opgaveløsning kan udføres af kommunens egne ansatte eller af 
eksterne leverandører, alt efter hvad den budgetansvarlige vurderer er den bedste løsning.

3. Den kommunale skatteprocent fastsættes i lighed med tidligere år til 26 %
Dette indebærer, at der fra start i budgetprocessen gives et løfte fra Kommunalbestyrelsen til 
borgerne for, at skatteprocenten ligger fast. 

4. Overskuddet i det enkelte budgetår skal minimum udgøre 100 mio. kr.
Dette indebærer, at kommunen over budgetåret kan genopbygge den opsparing, der er brugt 
på Covid-19 udgifter i 2020, og være beredt til at modstå andre – endnu ukendte – 
udfordringer.

5. Likviditeten ultimo budgetåret skal minimum svare til 6 % af summen af nettodrifts- og 
nettoanlægsbevillingerne i budgetåret
Dette indebærer, ligesom princippet ovenfor, at indtægterne skal overstige udgifterne i 
budgetåret, og samtidig medfører det at kommunen sikrer sig imod at mangle likviditet, og 
dermed undgås det at man skal trække på kommunens kassekreditter. 

6. Der skal afsættes minimum 250 mio. kr. til anlæg – deriblandt afholdelse af udgifter forbundet 
med byggerier foretaget af kommunens selskaber 
Dette indebærer at kommunen sikrer at der er tilstrækkelige midler til at vedligeholde og 
udbygge kommunens bygninger og anlægsaktiver. Dermed undgjås det at man i fremtiden 
kommer til at stå overfor et vedligeholdelsesefterslæb, eller i øvrigt ikke har de bygninger og 
aktiver der skal til for at drive kommunen effektivt.

7. Der kan kun disponeres over 90 % af anlægsbudgettet i overslagsår 1, 80 % i overslagsår 2, 70 
% i overslagsår 3 og 60 % overslagsår 4. 
Dette indebærer, at det sikres at der i anlægsbudgettet i budgetoverslagsårene er luft til nye 
projekter og politiske tiltag, samt at den samlede budgetterede anlægsportefølje ikke bliver 
urealistisk stor.   
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Ovenstående var udgangspunktet for arbejdet med budget 2021. 

I det budgetforlig der er indgået for budget 2021, har budgetforligspartierne i lyset af den 
igangværende Covid-19 situation valgt at justere på principperne. Dette er sket for at fastholde og 
stimulere væksten i Kommuneqarfik Sermersooq, således at kommunens positive udvikling 
fastholdes.

De faktisk vedtagne mål i budgetforliget udgør følgende:
 

- Et overskud på 60 mio. kr.
- Et anlægsbudget på 312 mio. kr. 
- En likviditetsgrad på 6 %
- En uændret skatteprocent i 2021 på 26 %
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6. Den økonomiske situation i Grønland og i Kommuneqarfik 
Sermersooq

Sermersooq har været begunstiget af højkonjunktur de senere år. Dernæst kom Covid-19, og 
varslede lavkonjunktur og tilbagegang. Lige nu ser fremtiden mere lys ud. Det går bedre med 
beskæftigelse og skatteindtægter, men der er stor usikkerhed om fremtiden. 

Kommuneqarfik Sermersooq har igennem en årrække været begunstiget af højkonjunktur og 
økonomisk vækst, hvilket igennem de seneste år har bidraget positivt til kommunens økonomi, 
igennem støt stigende skatteindtægter.

Væksten stammer blandt andet fra bygningen af ny lufthavn, fortætningen af de eksisterende 
bydele, samt den kommende nye bydel. Alt sammen aktiviteter, der sammen med den stadige 
tilflytning fra kysten og Nuuks status som universitetsby, medfører økonomisk vækst i kommunen. 
Samtidig driver denne udvikling dog også (mer)udgifter i kommunen til eksempelvis børnepasning 
og skole, daginstitutioner mv., ligesom der er et løbende behov for at udvikle, forny og bygge nye 
kommunale institutioner. 

Driften af en kommune i vækst kræver et skarpt blik for de faktorer, der driver udviklingen i 
henholdsvis udgifter og indtægter. Covid-19 og en begyndende afmatning på de internationale 
markeder påvirker økonomi og vækst i Grønland. 

Grønland – og dermed Nuuk som landets hovedstad – er afhængigt af udviklingen på de 
internationale markeder, hvor der p.t. opleves et fald i priserne på de vigtige eksportvarer fisk og 
rejer. Meget afhænger således af udviklingen i det kommende i Covid-19 og effekterne heraf på de 
lande og økonomier vi er så afhængige af at kunne eksportere til. 

En afmatning i eksporterhvervene kan hurtigt få betydning for Kommuneqarfik Sermersooq, da 
faldende produktion hurtigt fører til flere arbejdsløse, der dels skal have kontanthjælp, og dels vil 
den sociale armod der følger af arbejdsløshed drive en række øvrige udgifter på f.eks. social- og 
børneområdet. Dette så vi et glimt af i foråret, da Covid-19 ramte første gang, og kommunen for 
en stund måtte stille om til krisehåndtering.

Det Grønlandske Økonomiske Råd forudsagde i sin rapport af 25/5 2020, at indtægterne ville falde 
som følge af Covid-19, mere konkret forudsagde man et fald i BNP på 1,5% i 2020, og et lidt 
mindre fald i 2021. Og det er dette, som kommunen hen over foråret og sommeren 2020 har haft 
som pejlemærke i budgetarbejdet.

På nuværende tidspunkt (primo september 2020), ser det imidlertid ikke så sort ud mere. 
Arbejdsløshedstallene i Kommuneqarfik Sermersooq er atter lave, og de månedlige opgørelser af 
skatteindtægterne viser, at indtægterne ikke bare er tilbage på niveau, men også over det niveau 
der var forventningen da vi lagde budget 2020. 
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Endvidere er tilflytningen til såvel Kommuneqarfik Sermersooq som til Nuuk høj i øjeblikket, 
hvilket øger skatteindtægterne yderligere. Således var der pr. 2. januar 2020 23.164 borgere i 
kommunen. Det tal er pr. 5. september 23.311, altså en stigning på 147 indbyggere. Og i Nuuk, 
hvor indkomsterne i gennemsnit er de højeste i landet, er udviklingen tilsvarende kraftig. Her var 
der pr. 2. januar 2020 i alt 18.410 indbyggere. Det tal var pr. 5. september steget til 18.555 
indbyggere, altså en stigning på 145 indbyggere.

Tallene for tilflytningen stemmer overens med kommunens strategi, der forudsiger et indbyggertal 
alene i Nuuk på 30.000 indbyggere i 20230.

Den store tiltrækning kommunen har for både borgere og erhverv, skaber dog også et pres på 
kapaciteten i Kommuneqarfik Sermersooq. Den udfordring imødekommes igennem et fortsat 
fokus på anlægsinvesteringer i relevant infrastruktur. Dermed sikres optimale betingelser for 
vækst i kommunens erhverv. Dette vil igen betyde øget livskvalitet og samtidig øgede 
skatteindtægter fra de nye indbyggere, der sikrer en fortsat øgning af arbejdskraftsudbuddet. 

Der er således både en række muligheder for kommunen for at udvide indbyggertallet og 
skatteindtægterne, og en række trusler i form af usikkerhed om fremtiden, drevet blandt andet af 
Covid-19. 
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7. Lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati

Lokaludvalg
For at skabe demokratisk nærhed og borgernære beslutninger, har de fire byer i kommunen fået 
hver deres lokaludvalg. 

Lokaludvalgenes formål er at styrke den lokale sammenhængskraft imellem beboere, 
lokalsamfundets foreninger, kommunale politikere og myndighederne. 

Lokaludvalgene administrerer også lokale puljer til fremme af netop dette formål. Disse puljer 
fordeles ved ansøgninger om midler fra borgere, men også ved lokaludvalgets egne projekter og 
initiativer. Både ansøgte og egne projekter fordeler sig over en bred vifte af emner som kultur, 
sport, byfornyelse, børn og unge, udsatte borgere med videre.

Lokaludvalgene vælges for en 3 årig periode, og kandidaterne er valgt individuelt og dermed 
uafhængigt af politisk ståsted. Lokaludvalgene refererer til kommunalbestyrelsen, som har 
tilsynspligten med udvalgene. 

Bygdebestyrelser
For at skabe demokratisk nærhed og borgernære beslutninger, er der etableret en række 
bygdebestyrelser i kommunen.

Bygdebestyrelsernes formål er ligesom lokaludvalgenes at styrke den lokale sammenhængskraft 
imellem beboere, lokalsamfundets foreninger, kommunale politikere og myndighederne. 

Bygdebestyrelserne administrerer også lokale puljer til fremme af netop dette formål. Disse puljer 
fordeles ved ansøgninger om midler fra borgere, men også ved Bygdebestyrelsernes egne 
projekter og initiativer. Både ansøgte og egne projekter fordeler sig over en bred vifte af emner 
som kultur, sport, byfornyelse, børn og unge, udsatte borgere med videre.
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8. Budgetforlig vedrørende budget 2021
I det efterfølgende gengives budgetforligsteksten fra det indgåede budgetforlig for budget 2021 og 
budgetoverslagsårene. Teksten beskriver de initiativer der igangsættes i budgetåret 2021.

BUDGETFORLIG 2021
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Der er per dags dato indgået et budgetforlig i Kommunalbestyrelsen mellem Inuit Ataqatigiit, 
Samarbejdspartiet & Demokraatit for Budget 2021. Med forliget fortsætter forligspartierne en 
stabil tilgang til den fortsatte vækst og udvikling, der er skabt i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Retten til en bolig
Der skal etableres 1.850 boliger inden for de næste 6 år

At have en bolig lyder for mange som en selvfølge. Faktum er dog, at mange borgere i vores 
samfund står uden bolig. Det gælder unge, der vil have egen bolig. Familier der er nødsaget til at 
fraflytte Nuuk eller Tasiilaq grundet boligmangel. Eller som i Paamiut og i Ittoqqortoormiit, hvor 
der er et stærkt behov for at tilpasse den eksisterende boligmasse til de ønsker og behov, som 
befolkningen har. Dette gælder også vores hjemløse, der af mange årsager ikke længere har tag 
over hovedet. 

Forligspartierne mener, at retten til egen bolig er en menneskeret. Som ansvarlige folkevalgte og 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen, har vi en forpligtelse til at skabe 
rammerne herfor. Det gælder både boliger til de unge, den nystiftede familie, de voksne, vores 
ældre medborgere og de svage, udsatte og hjemløse. 

Forligspartierne fortsætter således det igangværende arbejde med at skabe boliger til alle i vores 
kommune. 

Forligspartierne aftaler med nærværende budgetaftale, at Iserits boligmasse til almene boliger skal 
udvides med mindst 1.850 boliger inden for de næste 6 år. Det vurderer vi er et godt 
udgangspunkt, da vores medborgere har krav på et godt, trygt og sikkert hjem som understøtter 
det gode og sunde liv. Det gælder lige fra ungdomsboliger over familieboliger til ældreboliger, 
samt særlige botilbud til de skæve eksistenser. 
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Eftersom det alene er kommunekassen der finansierer al vækst og boligtilførsel i Kommuneqarfik 
Sermersooq, har forligspartierne siden 2016 praktiseret en finansieringsform for tilvæksten af 
boliger og nybyggeri i Nuuk, der indtil videre har sikret over 400 nye almene boliger. 

I stedet for at kommunekassen traditionelt finansierer byggerier direkte og med det fulde beløb, 
så opfører private virksomheder boligbyggerier på en langtidslejekontrakt med kommunen, som 
Iserit så udlejer videre til borgerne som almene boliger. 

Dette er den bedste og mest intelligente løsning – indenfor de rammer vi som ansvarlig 
Kommunalbestyrelse kan anvise og anvende, og samtidig gavne de fleste af vores boligsøgende. 
Ved denne finansieringsform understøttes øget økonomisk råderum, og derved er der mulighed 
for at flere penge kan prioriteres til borgernes velfærd. 

Efter samme model, dog med vores eget selskab NCD (Nuuk City Development), kan vi bygge 
moderne skoler og flere daginstitutioner. Der er tale om projekter som kommunekassen – vores 
alle sammens kasse – ikke ville have råd til, såfremt kommunen alene og her og nu skulle bygge og 
finansiere byggerierne. 

Siden 2016 har kommunen sikret en tilvækst på over 400 nye boliger til den almene boligmasse. 
Det er forligspartierne stolte af! En stolthed, der motiverer til at skabe endnu flere boliger, så 
vores borgeres ret til en passende bolig kan realiseres.

Således aftaler forligspartierne ved denne budgetaftale, at kommunens boligselskab Iserit, ved 
siden af boligdrift skal stå for både anlæggelse af, og på anden vis udvidelse af den eksisterende 
almene boligmasse, på relevante lokationer. 

Boligselskabet Iserit skal dermed fremover stå for boligtilvæksten samt modernisering af boliger i 
hele kommunen. Kommunens udviklingsselskab NCD (Nuuk City Development) skal fremadrettet 
stå for kommunale institutioner, samt infrastruktur som bl.a. tunneller og byggeri af nye skoler og 
daginstitutioner.  

Ved indgåelse af nærværende budgetforlig anmoder forligspartierne Iserit om at implementere en 
årlig vækst på op til 100 nye boliger i Nuuk. Herunder skal der øremærkes ungdomsboliger og 
ældrevenlige boliger, som der i dag er stor efterspørgsel efter. 
I Tasiilaq og Paamiut anmoder forligspartierne Iserit om ligeledes at igangsætte et ambitiøst 
udbygningsprogram med en årlig tilvækst på 10-15 nye boliger de næste 10 år. Anlæggelsen af 
boligerne i Tasiilaq og Paamiut sker i takt med, hvad anlægs- og entreprenør kapaciteten i byerne 
kan løfte. 

I Ittoqqortoormiit anmodes Iserit desuden om at fremskynde et omfattende 
moderniseringsprogram, med henblik på at sikre, at befolkningens boligønsker og behov kan 
opfyldes. 
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Ligeledes anmoder forligspartierne Iserit om at opføre passende botilbud til kommunens 
hjemløse. Forligspartierne tror på, at de særligt udsatte borgere i videst muligt omfang skal sikres 
trygge rammer.

Et godt sted for familier

Kommuneqarfik Sermersooq har de seneste år arbejdet for at skabe rekreative områder for 
kommunens borgere. Det har blandt andet resulteret i opførelsen af en ny kyststi, flere bilfrie 
zoner i bymidten, og mange nye lege- og aktivitetspladser i byerne. 

I takt med at der fortsat er en stigende tilstrømning af borgere til Nuuk, er der efterhånden 
kapacitetsudfordringer i byens idrætshaller – ligesom der ønskes flere og bedre rammer for at 
skabe sunde familier i kommunen. Budgetforligspartierne prioriterer således faciliteter, der kan 
skabe rammerne for, at kommunen er et godt sted for familier. 

Godthåb Hallens bestyrelse har tilbudt kommunen at overtage Godthåb Hallen, mod at 
kommunen står for udvidelsen af hallen til en multihus. Det betyder en indbygget hal, multiarena, 
cafe, kontorlokaler til frivillige organisationer og en række mindre haller til mindre aktivitetsgrene. 

Budgetforligspartierne aftaler ved dette budgetforlig, at kommunens udviklingsselskab Nuuk City 
Development, NCD, pålægges at arbejde for en udvidelse og modernisering af Godthåb Hallen. 
Byen får dermed tilført de idrætsfaciliteter som er en hovedstad værdigt. Projektet skal finansieres 
af NCD, og lejes af kommunen over en længere årrække.

Forligspartierne har ligeledes besluttet at fremme bløde trafikanters vilkår i det offentlige rum. En 
helhedsplan for cyklister og fodgængeres færden i trafikken skal fremlægges til politisk beslutning 
ultimo 2020. 

Forligspartierne beslutter desuden, at der fra budget 2021 afsættes 1 mio. kr. årligt til udmøntning 
af helhedsplanen for cyklister og fodgængeres færden i trafikken. 
Helhedsplanen skal blandt andet sikre fremkommelighed for de bløde trafikanter året rundt, 
herunder prioriteret snerydning af kommunens stisystemer.

De rekreative områder skal udbygges de kommende år. Forligspartierne afsætter 5 mio. kr. årligt 
fra 2023 til 2027 til at udbygge rekreative områder. 

Dertil konstaterer budgetforligspartierne, at der i Nuuk mangler en kirkegård til dyr. Dette skal der 
findes plads til. 

Sisorarfiit har projekteret Arctic Park i Kuanninnguit. Arctic Park bliver til, ved at udvikle landskabet 
bag Lille Malene til en attraktiv fritids- og aktivitetspark med bl.a. skilift, motorbaner, 
mountainbikebane, gangstier og mange flere aktiviteter. Det bliver et område, hvor mange 
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aktiviteter kan få lov at udvikle sig, flere mennesker kan komme op og nyde området og udsigten, 
og vinter- og sommersportens potentiale kan udfolde sig, og give næring til turismen. 

Det er et projekt til 300 mio. kr., som budgetforligspartierne ønsker at kommunen skal indgå i 
projektledelsen af, i forhold til at finde ekstern finansiering. Budgetforligspartierne foreslår en 
konstruktion, som kommunen har gode erfaringer med fra afholdelsen af Arctic Winter Games. 
Her blev der nedsat en styregruppe med relevante ledere fra byens erhvervsliv og tilknyttet en 
projektleder. 

Budgetforligspartierne afsætter til formålet kr. 500.000 til det indledende og planlæggende 
arbejde. Det er således også forligspartiernes forventning, at der primo 2021 foreligger en 
lokalplan for området, der tager højde for sådan en aktivitet. 

Tidssvarende tilbud til unge
Forligspartierne tror på, at børn og unge der stimuleres i deres læring og trivsel, bliver mere 
robuste og udviklede som individer. Budgetforligspartierne beslutter ved nærværende 
budgetforlig, at der i de eksisterende klubber skal tænkes mere i indhold i forhold til målgrupperne 
blandt de unge. Det gælder lige fra e-sport til kultur til aktive steder. 

Det er således aftalt, at der skal være inkluderende klubber, der både rummer kreativ aktivitet 
med musik, film og medier, og et socialt mødested for de unge. Klubberne skal dermed udvikles i 
dialog og interaktion med målgrupperne. Klubberne skal være til stede blandt målgrupperne, 
involvere sig i deres situation og verdensbillede, og forstå hvor de kommer fra, hvor de er, og hvor 
de skal hen.

Klubberne skal arbejde på at være inkluderende steder på tværs af alder, niveau og andre 
faktorer. Der skal løbende arrangeres forskellige initiativer med forskellige målgrupper med 
hensyn til alder, genre, niveau osv. Klubberne skal motivere de unge til at blive aktive og finde 
deres potentiale; at udvikle sig selv og verden; at udfordre, inspirere og skabe med andre. 

I erkendelse af, at Qinngorput huser mange børn og unge, ønsker budgetforligspartierne at der 
skal etableres en ungdomsklub i Qinngorput. Budgetforligspartierne afsætter kr. 3,7 mio. til driften 
heraf.   

Der skal derudover fortsat arbejdes på at udvikle legepladser i kommunen. Blandt andet opfordres 
lokaludvalgene til at etablere Playground’s for de unge i Tasiilaq og Paamiut. 

Endvidere beslutter budgetforligspartierne, at der i samarbejde med Lokaludvalget skal sikres 
ressourcebaseret udvikling af Nuussuaq området. 
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Som besluttet ved hovedstadsstrategien skal de kreative talenter have støtte til at udvikle sig. 
Musikskolen anses som en god mulighed for at understøtte dette. Budgetforligspartierne er 
overbeviste om, at man ved kreativ og musikalsk udfoldelse vokser som mennesker. 

Musikskolen i Nuuk er delt på flere lokaliteter. Forligspartierne ønsker at Musikskolen i Nuuk skal 
samles i Miki. Miki skal være et sted, som sikrer udviklende musikundervisning for børn og unge, 
samtidig med at huset også kan benyttes af kreative voksne musikere. 

Der skal ligeledes evalueres på de tiltag, der sker i folkeskolen for at stimulere fagligt stærke 
elever, således, at der gives et ensartet tilbud i hele kommunen.

Familien i centrum

Det er et politisk krav, at der ikke må forekomme besparelser på børn- og familieområdet i 
Kommuneqarfik Sermersooq, ligesom budgetbesparelser ej heller må ramme de svageste i 
samfundet. Kommunen vil hermed understrege, at kommunen vil familier, herunder at fortsætte 
arbejdet med at give familier bedre vilkår. 

Tryghed i tilværelsen er en menneskeret for alle. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at skabe en 
tryg tilværelse for alle kommunens borgere, og anerkender, at der er et stort behov for at løfte 
den sociale indsats - særligt inden for børn og unge. 

Budgetforligspartierne ønsker en social indsats der er familieorienteret. Anbringelse udenfor 
hjemmet må og skal være den sidste mulighed. Budgetforligspartierne tror på, at der kan gøres 
mere brug af familierne, ligesom der kan ske en styrket indsats for at styrke de sårbare familier, 
inden børn bliver anbragt udenfor hjemmet. Det er således endnu engang tilfældet, at 
budgetforligspartierne har besluttet at tilføre yderligere midler til børn- og familieområdet. 

Konkret aftaler budgetforligspartierne, at der afsættes 3,15 mio. kr. til at drive et mor-barn hus i 
Tasiilaq. Forældre er de primære omsorgsgivere for deres børn og skal ses som de vigtigste for 
barnets trivsel, læring og udvikling. Derfor skal vi se på forældrene som de vigtigste 
samarbejdspartnere.

Ved at udvikle den tidlige forebyggelsesindsats gennem et tæt tværprofessionelt samarbejde, er 
vores ambition at opspore de børn, der har behov for støtte på et så tidligt tidspunkt i 
problemudviklingen, så der kan tilbydes virksom støtte før problemerne når at vokse sig store.

Ud over det nye mor-barn hus i Tasiilaq aftaler budgetforligspartierne, at der med tildeling af 3,4 
mio. kr. etableres et Ungecenter i Tasiilaq der har til hensigt at samle alle sociale initiativer, der 
vedrører børn og unge med særlige behov. 

Ungecentret skal indeholde:
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- Bo- og behandlingstilbud, der kan benyttes af unge i alderen 18-23 år, som endnu ikke er 
klar til at kunne tage vare på sig selv i voksenlivet uden den nødvendige støtte. 
Det drejer sig oftest om unge som har været anbragt på en døgninstitution, og som ønsker 
at vende tilbage til lokalområdet. Det kan også være unge, som har været anbragt i 
plejefamilie, og nu skal ud og klare sig selv efter de er fyldt 18 år.

- Unge, som grundet de hjemlige forhold, har brug for et alternativt bo- og behandlingstilbud
- Unge fra 15-18 år, som har betydelige sociale eller psykiske vanskeligheder, og som i dag 

oftest er anbragt på en døgninstitution på vestkysten.

Ud over botilbuddet, skal det nye center indeholde et pædagogisk dagtilbud for 12-18-årige, som 
den nuværende ungerådgivning også bliver en del af.

Indsatsen kører som et pilotprojekt, der senere udvides med etablering af et Ungecenter i Paamiut 
fra 2022. 

Budgetforligspartierne understreger, at kommunen, med baggrund i barnets tarv og lovgivningens 
rammer, skal arbejde for at undgå anbringelser. Kommuneqarfik Sermersooq skal derfor have øget 
fokus på forebyggende indsatser inden for hjemmets rammer. 

Målet er gennem tidlige indsatser og øget familiebehandling at nedbringe antallet af anbringelser. 
Forligspartierne har derfor afsat 1,8 mio. kr. til at etablere familievejledere og ”hjemme-hos”-
ordning for familier i hele kommunen. 

Forligspartierne er tilfredse med det store arbejde, som Forvaltningen for Børn & Familie lægger 
for dagen, og ønsker at det skal fortsætte. Forvaltningen for Børn & Familie er således ikke 
underlagt kommunens generelle sparekrav i budgetprocessen, bortset fra en mindre besparelse på 
tjenesterejser. 

Kommuneqarfik Sermersooq vil ligeledes fortsætte arbejdet med at gøre livet lettere for borgere 
med handicap. Budgetforligspartierne vil i 2021 fortsætte og tilendebringe arbejdet med et ”one-
door”-princip for kommunens borgere med handicap. 

”One-door”-princippet gør det lettere for borgere med handicap at søge hjælp, ved at sikre at 
borgeren kun skal henvende sig ét sted for at få den ønskede hjælp. 
Der er pt. et forslag undervejs i den politiske beslutningsproces, som forligspartierne ser frem til 
med fortrøstning. Kammagiit er omdannet til et værested for borgere med handicap over 18 år. 
Budgetforligspartierne konstaterer, at der nu mangler et værested for unge med handicap under 
18. Der skal findes en lokation, hvor de skal kunne komme hen med deres støttepersoner. Der 
behøver nødvendigvis så heller ikke være selvstændigt personale hertil.   

De ældre bliver flere, og de demensramte bliver samtidig yngre. Derfor er det vigtigt, at vi 
fastholder at der bygges demensplejehjem i de kommende år. Der er heldigvis flere og flere ældre 
der kan klare sig selv i eget hjem i længere tid. Dette ser forligspartierne som noget positivt, og vil 
fortsat arbejde for at sikre, at kommunens borgere får den hjemmehjælp de har brug for.  
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Derudover skal der også undersøges mulighederne for oprettelse af et nyt ældrecenter i de 
kommende år. 

Vi bygger flere og bedre kommunale institutioner 
Det er vigtigt for budgetforligspartierne, at vores børn lærer i gode og tidssvarende rammer.  
I 2020 har kommunens udviklingsselskab NCD derfor opstartet anlæggelsen og finansieringen af 
en ny skole og 2 nye daginstitutioner. De to daginstitutioner bliver allerede ibrugtaget i 
indeværende år. 

Der er dog fortsat ventelister, hvorfor forligspartierne ved denne budgetaftale anmoder NCD om 
at opstarte anlæggelsen af yderligere 2 daginstitutioner i 2021.  Herved sikrer forligspartierne, at 
pasningsgarantien i Kommuneqarfik Sermersooq kan realiseres. 

De nye daginstitutioner er indrettet med udgangspunkt i tidssvarende pædagogik, så vi får børn, 
der udvikles i gode og trygge rammer. En omfattende renovering af skolen i Paamiut startede 
desuden i år, og fortsætter i 2021. 

Vækstmotoren vigtigere end nogensinde
Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget en hovedstadsstrategi, der definerer i hvilken retning 
kommunen ønsker at udvikle sig. Igen i år prioriterer budgetforligspartierne derfor en ambitiøs 
anlægsplan for Kommuneqarfik Sermersooq. 

Forligspartierne vil ikke spare sig ud af Covid-19 krisen. Hvis først maskinen i vækstmotoren 
stopper, så vil der gå mange år med afmatning af samfundsøkonomien, hvor virksomheder går 
konkurs på stribe. Endvidere ville der ske en voldsom stigning i arbejdsløsheden med 
dertilhørende armod og mistrivsel i familier. 

Det vil vi ikke være med til! 

Derfor har forligspartierne øget kommunens anlægsbudget.  Der afsættes nu over 300 mio. kr. til 
anlægsprojekter i 2021, hvilket svarer til ca. 15 % af kommunens samlede budget. 

Herved sikres beskæftigelse, uddannelse, trivsel og velstand i familierne. Bedre stillede familier 
øger deres forbrug, som igen sikrer beskæftigelse for vores erhvervsdrivende. 
Herved sikres kommunen skatteindtægter, som igen kan benyttes til mere velfærd og nye 
institutioner og boliger. Vi stopper ikke bare dér. For at der kan ske udvikling i fremtiden og i takt 
med, at antallet af befolkningen øges, arbejder budgetforligspartierne på at reducere 
skatteprocenten over en årrække. Konkret aftaler budgetforligspartierne, at der løbende fra 2021 
årligt skal ske driftsbesparelser på 12,5 mio. kr., til finansiering af en skattenedsættelse på 1% fra 
2025, der under nuværende beregningsforudsætninger kan beregnes til at koste 50 mio. kr.
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I vores kommune skal vi fortsætte med at arbejde videre med at gøre uarbejdsdygtige folk 
arbejdsdygtige. Derfor vil ”det skal kunne betale sig at have et arbejde” -projektet køre videre, og 
der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik. Herunder kan mulighederne blandt andet være 
straksaktivering af ledige. 

Budgetforligspartierne vil desuden arbejde hen imod en frikommuneordning, og derigennem 
afsøge muligheden for at indføre borgerløn som et supplerende redskab til 
arbejdsmarkedspolitikken indenfor udvalgte områder. 

Med de igangsatte initiativer er der udsigt til en lys fremtid for kommunen.

By- og bygdeudvikling

Alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq skal udvikles harmonisk med respekt for de 
geografiske muligheder og forskelle. Budgetforligspartierne vil i denne sammenhæng gerne 
benytte anledningen til at opfordre Grønlands Selvstyre til at anlægge en lufthavn i Tasiilaq. Dette 
er nødvendigt, hvis Tasiilaq fortsat skal vækste. 

Budgetforligspartierne lægger desuden vægt på, at den kommunale byudvikling i Tasiilaq tager 
højde for den kommende placering af lufthavnen i Tasiilaq. 

Udviklingen af bosteder, byer og bygder skal forankres i de enkelte steders egne muligheder og 
behov. Målet er at bosteder, byer og bygder skal skabe tryghed, en variation af oplevelser, og 
danne smukke rammer og velfungerende boligmiljøer rundt om i kommunen.  
Ligesom der har været en helhedsplan for Tasiilaq og Paamiut, skal der udarbejdes en helhedsplan 
for Ittoqqortoormiit. Heri skal der også være fokus på at sikre en transformation fra fangsterhverv 
til fiskerierhverv. 

Forligspartierne har afsat i omegnen af 70 mio. kr. over de næste 9 år til sektorplan for 
bygdeudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Der er budgetteret 8 mio. kr. i 2021 budgettet til sanering, renovering, vedligehold og nye anlæg i 
kommunens bygder, ligesom der skal sikres asfaltering i Paamiut.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at udvikle og modernisere kommunens kloakering- og 
spildevandsnet. Årligt bruger kommunen et tocifret millionbeløb på renovering, vedligehold og 
udbygning af kommunens kloak- og spildevandsnet. 

Budgetforligspartierne understreger, at det er vigtigt at fangere og fiskere har gode vilkår. 
Arbejdsgruppen for fiskere og fangere skal opretholdes og der skal ske projektering af agn- og 
vodbinderværkstedet i Paamiut i 2021, og projektet færdiggøres endeligt senest i 2024. 
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Budgetforligspartierne ønsker samtidigt, at der afsættes midler til renovering af brandstationen i 
Paamiut med henholdsvis6 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025. 

Forligspartierne har endeligt besluttet at forbedre internetforbindelsen til kommunens byer og 
bygder på østkysten. Kommunen har afsat 5 mio. kr. årligt fra 2021 og de efterfølgende 4 år til at 
sikre bedre og mere tidssvarende internetforbindelser. Til dette har kommunen indledt et 
samarbejde med Tele Greenland om en ny satellit.

En velfungerende administration
Kommuneqarfik Sermersooq er med sine 2.300 ansatte, én af de største arbejdspladser i 
Grønland. Det forpligter. Kommuneqarfik Sermersooq sikrer og opretholder velfærdsydelserne i 
samfundet. Kommunen er over det hele. 

Om det er at undervise lille Salik i skolen, passe gamle Anna i plejehjemmet eller om det er at sikre 
en hurtig og god sagsbehandling til arealansøgninger, så Allan kan bygge og sikre arbejdspladsen 
for John, så han kan forsørge sin familie. Det er derfor vigtigt for budgetforligspartierne, at der til 
stadighed arbejdes med trivsel og motivation blandt medarbejderne, så de kan gå glade på 
arbejde og yde en god service. 

Strategi Kivitsisuuvugut er således et vigtigt arbejde, som budgetforligspartierne ser frem til skydes 
i gang i 2021.

Budgetforligspartierne ser med alvor på mulige konsekvenser som følge af Covid-19. En 
verdensomspændende krise, der for en tid vendte alt om på hovedet. Den kommunale 
administration viste hurtigt at denne kunne omstille sig. Omstillingen vil fortsætte fremadrettet 
også, og det kræver til stadighed, at vi som politikere og som administration kontinuerligt er 
indstillet på at tage ansvar for udviklingen – i såvel opgangstider som når vi rammes af nedgang. 

Vedtagelsen af dette budgetforlig udtrykker vores ønske om fortsat bæredygtig vækst hvor den 
økonomiske balance bevares.

Nuuk, den 23. oktober 2020

______________________               __________________________

Charlotte Ludvigsen               Inge Olsvig Brandt
Borgmester                På vegne af Inuit Ataqatigiit

______________________                       ___________________________

Michael Rosing                          Justus Hansen                           
På vegne af Samarbejdspartiet            På vegne af Demokraatit     
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9. Vedtagne mulighedskataloger i budget 2021
I det efterfølgende gengives samtlige de ændringsforslag (mulighedskataloger) der indgår i 
budgetforliget for budget 2021 og budgetoverslagsårene, samt den økonomiske effekt af hvert 
enkelt forslag. Listen er således en komplet liste over udvidelser og tilpasninger af den kommunale 
service, set i forhold til budget 2020.

De enkelte mulighedskataloger er endvidere gengivet under områdebeskrivelserne, fordelt på 
formål-3 niveau i næste kapitel.

Tabel 1 – Overblik over godkendte mulighedskataloger til budget 2021 fordelt på forvaltninger
hAdministrative mulighedskataloger til budget 2021    
i 1.000 kroner     
  Indtægter Udgifter Netto
Forvaltningsoverblik (-) (+) (sum)
Politisk Sekretariat 0 -600 -600
 Besparende tiltag 0 -600 -600
Koncernservice  -88.490 -9.484 -97.974
 Udvidende forslag 500 500
 Besparende tiltag 10 -9.984 -9.974
 Justering af indtægtsgrundlaget -88.500 0 -88.500
Velfærd & Arbejdsmarked 24.801 26.478 51.279
 Udvidende forslag 24.945 34.203 59.148
 Besparende tiltag -144 -7.726 -7.870
Børn & Familie  0 13.254 13.254
 Udvidende forslag 0 13.854 13.854
 Besparende tiltag 0 -600 -600
Børn & Skole  -100 10.042 9.942
 Udvidende forslag -100 10.862 10.762
 Besparende tiltag 0 -820 -820
 Omplaceringer - til 9.639 9.639
 Omplaceringer -fra -9.639 -9.639
Anlæg & Miljø  0 -16.382 -16.382
 Udvidende forslag 0 9.800 9.800
 Besparende tiltag 0 -26.182 -26.182
Samlet rammepåvirkning i kommunen -63.789 23.308 -40.482
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Tabel 2 – Overblik over godkendte mulighedskataloger for Politisk Sekretariat
 Godkendte mulighedskataloger til budget 2021    
 i 1.000 kroner     
Politisk Sekretariat  Indtægter Udgifter Netto
No. Formål  (-) (+) (sum)
 Besparende forslag  0 -600 -600
400.01 02.01.02 Kommunalbestyrelse Besparelser på Økonomiudvalgets rejser -600 -600
Samlet rammepåvirkning for forvaltningen 0 -600 -600

Tabel 3 – Overblik over godkendte mulighedskataloger for Koncernservice 
 Godkendte mulighedskataloger til budget 2021    
 i 1.000 kroner     
Forvaltningen for Koncernservice  Indtægter Udgifter Netto
No. Formål  (-) (+) (sum)
 Udvidende forslag  0 500 500

401.01 08.02.04 Andre kulturelle tiltag Skindbehandlings værksted i Kapisillit 
for Unneq 500 500

 Besparende forslag  10 -9.984 -9.974

401.02 08.02.03 Museumsvirksomhed Nedskrivning af budget på Paamiut 
Museum 10 -444 -434

401.03 08.01.03 Andre fritidsaktiviteter Kultur som løftestang - kulturpolitikken 0 -1.000 -1.000

401.04 08.02.03 Museumsvirksomhed Fælles kommunal pulje til vedligehold – 
museer -376 -376

401.05 08.01.03 Andre fritidsaktiviteter Pædagogisk konsulent i Sundhed og 
Fritid -500 -500

401.06 08.01.02 Idræt Hallen i Tasiilaq - omlægning til 
fitnesscenter  -350 -350

401.07 08.01.02 Idræt Drifttilskud - dobbelt budgettering af 
tilskud til idrætsforeninger -3.000 -3.000

401.08 08.01.03 Andre fritidsaktiviteter MultiKulti Festival 2021 -150 -150
401.10 16.01.01 Sekretariat Effektiviseringer i Ledelsessekretariatet -840 -840

401.11 16.01.01 Sekretariat Bedre anvendelse af kommunens 
indkøbsportal -1.000 -1.000

401.12 16.01.01 Sekretariat Besparelse på konsulentudgifter i 
kommunikationsafdelingen -500 -500

401.13 16.01.02 Økonomi  Besparelse på konsulentudgifter i 
økonomiafdelingen -1.000 -1.000

401.14 16.01.01 Sekretariat Besparelse på tjenesterejser -824 -824
 Justering af indtægtsgrundlaget  -88.500 0 -88.500

401.15 01.01.01 Skatter og afgifter Opjustering af indtægter fra 
personskatter -50.000 -50.000

401.16 01.02.02 Tilskud til kommuner Opjustering af indtægter fra 
blokstilskud -13.500 -13.500
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401.17 01.02.02 Tilskud til kommuner 
Opjustering af bloktilskud, som følge af 
bortfalden refusion på førtidspension 
(med effekt fra 1/7 2021) -25.000 -25.000

Samlet rammepåvirkning for forvaltningen -88.490 -9.484 -97.974

Tabel 4 – Overblik over godkendte mulighedskataloger for Forvaltningen for Velfærd & 
Arbejdsmarked 
 Godkendte mulighedskataloger til budget 2021    
 i 1.000 kroner     
Forvaltning for Velfærd & Arbejdsmarked Indtægter Udgifter Netto
No.  Formål (-) (+) (sum)
  Udvidende forslag 24.945 34.203 59.148

402.1 05.01.04 Voksne med 
handicap 

Balance i budgettet til anbringelser af  
handicappede der fylder 18, og overdrages 
fra børn og familie 6.000 6.000

402.2 05.01.04 Voksne med 
handicap 

Opjustering af lønbudgetterne til boenheder
10.000 10.000

402.3 05.01.04 Voksne med 
handicap 

Takstregulering på husleje for boenheder

-55 -55
402.4 05.03.01 Ældre Budgettilpasning på Ældreområdet 18.203 18.203

402.5 05.02.01 Offentlig hjælp
Bortfald af refusion - førtidspension 1/2 år 
effekt i 2021 25.000 25.000

  Besparende forslag -144 -7.726 -7.870

402.7 05.01.04 Voksne med 
handicap 

Nedjustering af kursusmidler – H&S 
Administration -150 -150

402.8 05.05.02 Majoriaq Den Centrale Pædagoguddannelse -3.000 -3.000

402.9 05.06.01 Myndigheds-
behandling på socialområdet 

Digitalisering som følge af implementering 
af fagmoduler i ydelsesafdelingen -1.000 -1.000

402.10 05.01.04 Voksne med 
handicap 

Effektivisering i forbindelse med 
implementering af driftsorienterede tilsyn -500 -500

402.11 05.01.03 Voksne med særlige 
behov

Aktiviteter for voksne med særlige behov
-1.000 -1.000

402.12 05.01.03 Voksne med særlige 
behov

Takststigning, husleje modulboliger
-144 0 -144

402.13 05.06.01 Myndigheds-
behandling på socialområdet 

Optimering af arbejdsgange i 
myndighedsafdelingen -500 -500

402.14 05.01.03 Voksne med særlige 
behov

Nedlæggelse af pulje til frivillige aktiviteter 
med sociale formål -64 -64

402.16 16.01.01 Sekretariat Reduktion af ekstern bistand -500 -500
402.17 16.01.01 Sekretariat Besparelse på tjenesterejser -1.012 -1.012
Samlet rammepåvirkning for forvaltningen 24.801 26.478 51.279
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5 - Overblik over godkendte mulighedskataloger for Forvaltningen for Børn & Familie 

 
Godkendte mulighedskataloger til budget 2021

    
 i 1.000 kroner     
Forvaltning for Børn og Familier - MI Indtægter Udgifter Netto
No.  Formål (-) (+) (sum)
  Udvidende forslag 0 13.854 13.854

403.1 05.01.01 Børn med særlige 
behov GADF 

2.104 2.104

403.2 05.01.01 Børn med særlige 
behov Tidlig indsats Amarngivat

3.150 3.150

403.3 05.06.01 Myndigheds-
behandling på socialområdet 

Opnormering sagsbehandlerstillinger i 
Tasiilaq 1.800 1.800

403.4 05.01.01 Børn med særlige 
behov 

Psykoterapeuter og hjemmehos'ere til 
Børne- og familiecentrene 3.400 3.400

403.5 05.01.01 Børn med særlige 
behov Ungecenter Tasiilaq

3.400 3.400
  Besparende forslag 0 -600 -600

403.6 16.01.01 Sekretariat Besparelser på tjenesterejser i 
administrationen -600 -600

Samlet rammepåvirkning for forvaltningen 0 13.254 13.254

Tabel 6 - Overblik over godkendte mulighedskataloger for Forvaltningen for Børn & Skole
 Administrative mulighedskataloger til budget 2021    
 i 1.000 kroner     
Forvaltning for Børn og Skole  Indtægter Udgifter Netto
No. Formål  (-) (+) (sum)
 Udvidende forslag  -100 10.862 10.762

404.1 03.02.01 Grundskole Kivitsisa - Bevillinger til Skole-
iPads 0 4.000 4.000

404.2 03.01.02 Vuggestuer Bevillinger til vuggestue 
Amaagajaaq Tasiilaq -100 2.627 2.527

404.3 03.02.01 Grundskole Dækning af mistede refusioner på 
skolemad 985 985

404.4 03.01.02 Vuggestuer Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 375 375
404.4 03.01.03 Børnehaver Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 52 52
404.4 03.01.04 Integreret institution Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 1.573 1.573

404.5 03.08.01 Bomuligheder Rejseudgifter til elevhjemsbørn 
Nuuk 500 500

404.6 16.01.01 Sekretariat Løn til udviklingschef 750 750
 Besparende forslag  0 -820 -820

404.7 03.01.03 Børnehaver Afledte besparelse på husleje til 
Najaaraq -230 -230

404.8 03.01.02 Vuggestuer Afledte besparelse på husleje til 
Ajaaja -258 -258
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404.9 03.02.01 Børnehaver Afledte besparelse på driften af Sisi -1.355 -1.355
404.10 16.01.01 Sekretariat Administrative besparelser -455 -455
404.11 03.02.04 PPR Administrative besparelser - MISI -100 -100

404.12 03.02.02 Fritids- og 
aktivitetstilbud Reorganisering indenfor AKO/FRO 

-430 -430

404.13 03.01.03 Børnehaver Omklassificering af socialrådgiver-
stillinger -292 -292

404.15 03.02.01 Grundskole Reduktion af midler til 
bohaveflytning -300 -300

404.16 03.01.04 Integreret institution Reduktion af uddannelsesmidler til 
ufaglærte i daginstitutioner -100 -100

404.18 03.02.01 Grundskole Besparelser på tjenesterejser -1.000 -1.000

404.19 03.02.02 Fritids- og 
aktivitetstilbud Ny ungdomsklub i Qinngorput 

3.700 3.700
 Omplaceringer - både til- og fra-formålet skal fremgå af tabellen 0 0 0
Omplacering 
FRA 03.01.02 Vuggestuer Vuggestue Ajaaja 

-3.848 -3.848
Omplacering 
TIL 03.01.04 Integreret institution 2 nye institutioner

9.639 9.639
Omplacering 
FRA 03.01.03 Børnehaver Børnehave Sisi, Najaaraq

-5.791 -5.791
Samlet rammepåvirkning for forvaltningen -100 10.042 9.942

Tabel 7 - Overblik over godkendte mulighedskataloger for Forvaltningen for Anlæg & Miljø
 Administrative mulighedskataloger til budget 2021    
 i 1.000 kroner     
Forvaltning for Anlæg & Miljø  Indtægter Udgifter Netto
No. Formål  (-) (+) (sum)
 Udvidende forslag  0 9.800 9.800
405.01 11.01.01 Beredskab Nye opgaver i redningsberedskabet 1.500 1.500

405.02
07.05.01 
Myndighedsbehandling teknik, 
miljø og plan 

Mere effektiv byggesagsbehandling 
4.900 4.900

405.03
07.05.01 
Myndighedsbehandling teknik, 
miljø og plan 

Tilpasning af lønbudget i 
anlægsafdelingen / korrektion af 
fejlbudgettering / bruttoficering 3.400 3.400

 Besparende forslag  0 -26.182 -26.182

405.04 16.01.01 Sekretariat Besparelser på tjenesterejser i 
administrationen -600 -600

405.05 16.01.05 - Ejendomsdrift Flytning af driftsbudget til anlæg - 
vedligehold, ppv mv. -25.582 -25.582

Samlet rammepåvirkning for forvaltningen 0 -16.382 -16.382
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10. Formålsbeskrivelser vedrørende drift, formål niveau 3 
(kommunens politiske bevillingsniveau)

01.Skatter, afgifter og overførsler
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
01. Skatter, afgifter & overførsler -2.022.534.819 -2.047.534.819 -2.047.534.819 -2.047.534.819

Skatter og afgifter 010101 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819 -1.497.534.819
Tilskud til kommuner 010202 -525.000.000 -550.000.000 -550.000.000 -550.000.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 01. Skatter, afgifter og overførsler dækker over kommunens indtægter. Kommunen 
forventer et indtægtsbudget på 2.023 mio. kr. i 2021. 

Skatter og afgifter
Formålet dækker kommunens indtægter fra person- og selskabsskatter samt indtægter fra afgifter. 
I 2021 fastholder kommunen skatteprocenten på 26% og skatteindtægterne for 2021 forventes at 
ligge på knap 1.500 mio. kr. Hermed forventer kommunen en stigning i skatteprovenuet i 2021. 
Skatteindtægterne har været stigende de seneste år og prognoser fra Skattestyrelsen tyder på at 
denne tendens vil fortsætte i 2021. 

Tilskud til kommuner 
Kommuneqarfik Sermersooq modtager årligt et bloktilskud fra Selvstyret. Bloktilskuddet 
fastsættes årligt på baggrund af en række kriterier, herunder antal indbyggere, antal pensionister, 
skolebørn mv. Bloktilskuddet fastsættes på baggrund af en tilskudsaftale mellem Naalakkersuisut 
og kommunerne, som godkendes med vedtagelsen af finansloven. Kommunen forventer at 
bloktilskuddet for 2021 ligger på 525 mio. kr. Det er en stigning i forhold til de seneste år, hvilket 
bl.a. skyldes at kommunerne fra juli 2021 ikke længere kan få refusion for udbetaling af 
førtidspension, hvilket fremadrettet finansieres via blokstilskuddet. 

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
01. Skatter, afgifter & overførsler -88.500.000 -113.500.000 -113.500.000 -113.500.000
Opjustering af indtægter fra personskatter 010101 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Opjustering af bloktilskud, som følge af 
bortfalden refusion på førtidspension (med 
effekt fra 1/7 2021) 010202 -25.000.000 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Opjustering af indtægter fra bloktilskud 010202 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 
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02.Folkestyre og demokrati  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
02. Folkestyre & demokrati  19.257.012 19.857.012 19.857.012 19.857.012

Kommunalbestyrelse 020102 14.290.016 14.890.016 14.890.016 14.890.016
Bygdebestyrelse 020103 2.109.996 2.109.996 2.109.996 2.109.996
Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000
Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 02. Folkestyre og demokrati dækker over kommunens udgifter til det politiske virke i 
kommunen. Samlet er der 2021 afsat et budget på 19,3 mio. kr. til 02. Folkestyre og demokrati. 

Kommunalbestyrelse 
Formålet dækker over udgifter forbundet med kommunens folkeudvalgte politikere og det 
politiske arbejde, der udføres i kommunens udvalg. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og 
fem udvalg – Udvalg for Økonomi og Erhverv, Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Udvalg for 
Børn og Familie, Udvalg for Børn og Skole samt Udvalg for Anlæg og Miljø. Herudover har 
kommunen fire lokaludvalg – et for hver by i kommunen. I budget 2021 afsættes 14,3 mio. kr. til 
det politiske arbejde i de politiske udvalg og i lokaludvalgene. Budgetmidlerne dækker ligeledes 
over forskellige puljer, der bruges til uddeling af legater til kommunens borgere.  

Bygdebestyrelse 
Formålet for bygdebestyrelser over udgifter til kommunens fire bygdebestyrelser. I de fire 
bygdebestyrelser er der i alt 18 medlemmer, som fordeler sig således:

 5 medlemmer i Kulusuk, Tiilerilaaq og Iserteq 
 5 medlemmer i Kuummiit og Sermiligaaq
 5 medlemmer i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat
 3 medlemmer i Arsuk 

I budget 2021 er der afsat 2,1 mio. kr. til at drive kommunens bygdebestyrelser. Hver 
bygdebestyrelse råder derudover over en bygdepulje, som er midler, der er afsat til projekter og 
aktiviteter i den enkelte bygd. 

Kommunalt valg 
Formålet dækker over udgifterne til afholdes af nationalt eller kommunalt valg. I april 2021 skal 
der afholdes kommunalvalg, hvorfor der i budget for 2021 er afsat 400 t.kr. til at dække udgifter 
forbundet med valget.  

Bygdepuljer 
Kommunen afsætter hvert år 2,4 mio. kr. til bygdepuljerne. Puljemidlerne fordeles efter 
indbyggertallet i den enkelte bygd. Midlerne i bygdepuljerne er afsat til projekter og aktiviteter i 
bygder. Bygdebestyrelserne er ansvarlige for at administrere anvendelsen af midlerne i 
bygdepuljerne.  
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Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
02. Folkestyre & demokrati  -849.996 -249.996 -249.996 -249.996
Besparelse på tjenesterejser 020102 -249.996 -249.996 -249.996 -249.996
Besparelser på Økonomiudvalgets rejser 020102 -600.000 0 0 0
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 

03.Udvikling og uddannelse  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
03. Udvikling & uddannelse 451.981.281 451.981.281 451.981.281 451.981.281

Dagpleje 030101 3.594.228 3.594.228 3.594.228 3.594.228
Vuggestue 030102 19.623.800 19.623.800 19.623.800 19.623.800
Børnehave 030103 15.660.184 15.660.184 15.660.184 15.660.184
Integreret institution 030104 86.778.161 86.778.161 86.778.161 86.778.161
Grundskole 030201 258.079.828 258.079.828 258.079.828 258.079.828
Fritids- og aktivitetstilbud 030202 48.746.108 48.746.108 48.746.108 48.746.108
PPR 030204 7.068.956 7.068.956 7.068.956 7.068.956
Studiestøtte 030701 0 0 0 0
Bomuligheder under uddannelse 030801 12.430.016 12.430.016 12.430.016 12.430.016

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 03. Udvikling og uddannelse dækker over kommunens udgifter til dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. Samlet er der i 2021 afsat et budget på 452 mio. kr. til 03. Udvikling og uddannelse.

Dagpleje
Kommunens dagplejeordningerne er pasningstilbud for børn mellem 0-6 år. Kommunen har otte 
dagplejepladser fordelt på to dagplejere i Nuuk. Derudover drives fire dagplejeordninger med i alt 
40 pladser i Kulusuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. I budget 2021 er der afsat 3,6 mio. kr. 
til driften af kommunens dagplejetilbud. 

Vuggestue 
Kommunens vuggestuer er dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 0-3 år. Kommunen tilbyder 
i alt 629 vuggestuepladser fordelt på syv vuggestuer i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. I budget 2021 er 
der afsat 19,6 mio. kr. til driften af kommunens vuggestuer. I 2021 lukkes en enkelt vuggestue i 
Nuuk fordi to nye daginstitutioner, som er integreret vuggestue og børnehave åbner pr. 1. januar.

Børnehave 
Kommunens børnehaver er dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 3-6 år. Kommunen tilbyder 
i alt 846 børnehavepladser fordelt på fire børnehaver i Nuuk, en børnehave i Paamiut og en 
børnehave i Tasiilaq.  I budget 2021 er der afsat 15,7 mio. kr. til driften af kommunens børnehaver. 
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I 2021 lukkes en enkelt børnehave i Nuuk fordi to nye daginstitutioner, som er integreret 
vuggestue og børnehave åbner pr. 1. januar.

Integreret institution
I kommunens integrerede institutioner drives både vuggestue og børnehave, så børnene kan gå i 
samme dagpasningstilbud fra de er 0-6 år. Kommunen har 15 integrerede institutioner fordelt 
med 12 i Nuuk, to i Tasiilaq, og en i Ittoqortoormiit. 1. januar 2021 åbner der yderligere to nye 
integreret institutioner i Nuuk. 

Derudover har kommunen fire bygdetilbud fordelt i bygderne Kuummiut, Sermiligaaq, Isertoq og 
Tiilerilaaq. Bygdetilbuddene er tilpasset til forholdene i bygderne, og tilbudsformen er rettet mod 
børn i alderen 3-6 år. 

Der er i budgettet for 2021 afsat 86,8 mio. kr. til driften af kommunens integreret institutioner. 

Grundskole 
Kommunen driver 16 skoler. Heraf er der otte skoler i kommunens byer og otte skoler i 
kommunens bygder. I skoleåret 2020/2021 havde kommunen i alt 2.772 elever fordelt på de 16 
skoler. 151 af disse elever modtager i dag specialundervisning. 
I budgettet for 2021 er der afsat 258 mio. kr. til driften af kommunens skoler. Budgettet for 2021 
indeholder blandt andet midler til det fælles kommunale skoleprojekt ”Kivitisisa” – ”Et løft af den 
grønlandske skole.”

Fritids- og aktivitetstilbud 
Kommunens tilbyder en række pasningstilbud til børn i skolealderen. Kommunen tilbyder 205 
skolepasningspladser i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. I Nuuk tilbyder kommunen 820 
skolepasningspladser fordelt på to ordninger – AKO til elever i 1.-3. klasse og fritidsordning, FRO til 
elever i 4.-7. klasser. 
Derudover tilbyder kommunen en række junior- og seniorklubber i alle kommunens byer. 
I budgettet for 2021 er der afsat 48,7 mio. kr. til driften af kommunens fritids- og aktivitetstilbud.

PPR
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning og specialpædagogisk bistand 
drives af MISI, som er kommunens rådgivningscenter om børn og unge for forældre, pædagoger, 
skolelærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og unge. I budget 2021 er der afsat 7 mio. kr. 
til PPR. 

Studiestøtte
Kommunen udbetaler studiestøtte til elever på en række uddannelser. Selvstyret refunderer 100 
procent af kommunens udgifter til studiestøtten, hvorfor formålet har et nettobudget på nul. I 
2021 forventer kommunen at udbetale op mod 5,7 mio. kr. i studiestøtte.  
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Bomuligheder under uddannelse 
Kommunen driver to elevhjem i Nuuk og Tasiilaq. Elevhjemmet i Nuuk er normeret til 22 antal 
elever på 8.-10. klassetrin, mens elevhjemmet i Tasiilaq er normeret til 48 antal elever på 8. – 10. 
klassetrin. I budget 2021 afsættes 12,4 mio. kr. til at drive de to elevhjem. 

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
03. Udvikling & uddannelse 9.647.000 9.647.000 9.647.000 9.647.000
Afledte besparelse på husleje til Ajaaja 030102 -258.000 -258.000 -258.000 -258.000

Bevillinger til vuggestue Amaagajaaq Tasiilaq 030102 2.527.000 2.527.000 2.527.000 2.527.000
Omplacering 030102 -3.848.000 -3.848.000 -3.848.000 -3.848.000
Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 030102 375.000 375.000 375.000 375.000
Afledte besparelse på driften af Sisi 030103 -1.355.000 -1.355.000 -1.355.000 -1.355.000
Afledte besparelse på husleje til Najaaraq 030103 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Omklassificering af socialrådgiver-stillinger 030103 -292.000 -292.000 -292.000 -292.000
Omplacering 030103 -5.791.000 -5.791.000 -5.791.000 -5.791.000
Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 030103 52.000 52.000 52.000 52.000
Omplacering 030104 9.639.000 9.639.000 9.639.000 9.639.000
Reduktion af uddannelsesmidler til 
ufaglærte i daginstitutioner 030104 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Vikarudgifter til dagtilbudsområdet 030104 1.573.000 1.573.000 1.573.000 1.573.000
Besparelser på tjenesterejser 030201 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Dækning af mistede refusioner på skolemad 030201 985.000 985.000 985.000 985.000
Kivitsisa - Bevillinger til Skole-Ipads 030201 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Reduktion af midler til bohaveflytning 030201 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Ny ungdomsklub i Qinngorput 030202 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Reorganisering indenfor AKO/FRO 030202 -430.000 -430.000 -430.000 -430.000
Administrative besparelser - MISI 030204 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Rejseudgifter til elevhjemsbørn Nuuk 030801 500.000 500.000 500.000 500.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 

04. Erhvervsudvikling 
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
04. Erhvervsudvikling 18.731.760 18.731.760 18.731.760 18.731.760

Fangst, fiskeri 040101 1.016.376 1.016.376 1.016.376 1.016.376
Råstoffer 040103 99.996 99.996 99.996 99.996
Turisme 040104 3.699.996 3.699.996 3.699.996 3.699.996
Øvrige brancher 040107 13.915.392 13.915.392 13.915.392 13.915.392

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 04. Erhvervsudvikling dækker over kommunens udgifter til erhvervsudvikling inden for 
en række udvalgte sektorer, blandt andet fangst, fiskeri og turisme. Samlet er der i 2021 afsat et 
budget på 18,7 mio. kr. til 04. Erhvervsudvikling.
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Fangst og fiskeri
Kommunen driver en række agn- og vodbinderværksteder og har lokaler til rådighed for fangere 
og fisker i kommunens byer og bygder. Kommunen er ligeledes ansvarlig for drift og vedligehold af 
kommunens bræt i hen holdvis Nuuk, Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og Arsuk. I budget 2021 er der 
afsat 1 mio. kr. til fangst og fiskeri. 

Råstoffer 
Kommunen er en aktiv part i samarbejde med mineselskaber og Grønlands Selvstyre ved 
udformning af aftaler om gennemførelse af enkelte råstofprojekter, de såkaldte IBA-aftaler. 
Kommunen har afsat 100 t.kr. i 2021 til erhvervsudvikling af råstofindvinding. 

Turisme
Erhvervsudviklingen af turismen i Grønland er stadig et vigtigt arbejde for kommunen, som ønsker, 
at turismen fortsat udvikler sig gerne i en bæredygtig retning. Kommunen er blandt andet med til 
at skabe gode rammevilkår og fjerne hindringer således, at det bliver attraktivt at være en del af 
turistbranchen i Grønland. I budget 2021 har kommunen afsat 3,7 mio. kr. til erhvervsudvikling 
inden for turistbranchen.

Øvrige brancher 
Det primære formål med erhvervsudviklingen i kommunen er, at servicere det private erhvervsliv 
med henblik på at skabe øget vækst og nye arbejdspladser. I 2020 etablerede kommunen tre 
erhvervsråd i henholdsvis Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. Opgaver, der tidligere er blevet varetaget 
centralt af Sermersooq Erhvervsråd, skal nu for så vidt muligt varetages i byernes egne 
erhvervsråd, så erhvervsudviklingen bliver lokalt forankret.
For at styrke erhvervsudviklingen i Østgrønland, har Kommuneqarfik Sermersooq indgået 
serviceaftaler med Destination East Greenland i Tasiilaq og Nanu Travel i Ittoqqortoormiit. 
I budget 2021 afsættes 13,9 mio. kr. til erhvervsudvikling på tværs sektorer.

Nye tiltag i budget 2021
Indenfor eksisterende budgetramme igangsættes planlægning af Arctic Park projektet. For 
nærmere herom se budgetforligsteksten i afsnit 8.
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05. Sociale formål  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
05. Sociale formål 825.854.714 850.854.714 850.854.714 850.854.714

Børn  med særlige behov 050101 302.313.024 302.313.024 302.313.024 302.313.024
Børn med handicap 050102 15.000.012 15.000.012 15.000.012 15.000.012
Voksne med særlige behov 050103 14.091.664 14.091.664 14.091.664 14.091.664
Voksne med handicap 050104 162.749.142 162.749.142 162.749.142 162.749.142
Misbrugsbehandling 050105 999.996 999.996 999.996 999.996
Hjemmehjælp 050106 16.260.960 16.260.960 16.260.960 16.260.960
Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932
Offentlig hjælp 050201 94.354.828 119.354.828 119.354.828 119.354.828
Ældre 050301 112.760.960 112.760.960 112.760.960 112.760.960
Borgerservice 050401 11.328.792 11.328.792 11.328.792 11.328.792
Beskæftigelsesindsats 050501 14.589.132 14.589.132 14.589.132 14.589.132
Majoriaq 050502 14.640.660 14.640.660 14.640.660 14.640.660
Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 64.273.612 64.273.612 64.273.612 64.273.612

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 05. Sociale formål dækker over kommunens udgifter til en række forskellige sociale 
tilbud til kommunens borgere i alle aldre, blandt andet personer med handicap eller særlige 
behov, ældre eller personer uden beskæftigelse. Samlet er der i 2021 afsat et budget på 825,9 
mio. kr. til 05. Sociale formål.

Børn med særlige behov 
Inden for lovgivningens ramme arbejder kommunen på at undgå anbringelser, hvilket medfører 
øget fokus på forbyggende initiativer inden for eget hjem. 
Antallet af sager er derfor stadig stigende på trods af et øget fokus på forebyggelse og støtte til 
udsatte børn og familier. 
Kommunen har stort fokus på børns vilkår og igangsætter derfor løbende nye tiltag for en tidlig 
indsats og bedre familiebehandling. I 2021 afsættes der blandt andet midler til et Ungecenter i 
Tasiilaq, til flere psykoterapeuter og hjemmehosser samt flere sagsbehandlere på Østkysten. 
I budget 2021 afsættes mere 302 mio. kr. til børn med særlige behov. 

Børn med handicap 
Kommunen tilbyder støttetimer som en hjælpeforanstaltning til hjemmeboende og 
institutionsanbragte børn med handicap. I 2021 har kommunen afsat et budget på 15 mio. kr. til 
børn med handicap. 

Voksne med særligt behov
Kommunen driver tre krisecentre i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. Med krisecentrene kan kommunen 
tilbyde et midlertidigt, sikkert husly for voldsramte kvinder samt deres børn. Derudover kan 
krisecentrene yde råd, vejledning og behandling til kvinder, der er udsat for vold eller oplever 
trusler om vold. I Nuuk har krisecenteret 21 sengepladser, mens man i Paamiut har otte 
sengepladser og i Tasiilaq har ti sengepladser.
Kommunen har i 2021 afsat et budget på 14,1 mio. kr. til driften af kommunens tre krisecentre. 
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Voksne med handicap
Kommunen driver i dag seks botilbud og tre bokollektiver i Nuuk samt to botilbud i Tasiilaq og et 
bokollektiv i Paamiut. Derudover har kommunen støttekorps i alle byer, som samlet servicerer 71 
borgere med handicap. Kommunen har ligeledes et terapeutteam, der rejser rundt og behandler 
borgere med handicap. 
I budget 2021 er der afsat 162,7 mio. kr. til borgere med handicap. I budgettet er der også 
indeholdt midler til tilendebringelse af ”one-door”-princippet, som skal gøre det let for borgere 
med handicap at søge den nødvendig hjælp. 

Misbrugsbehandling
Kommunen tilbyder misbrugsbehandling til borgere med misbrug hos Allorfik behandlingscenter. 
Tilbuddet om misbrugsbehandling ydes i samarbejde med Selvstyret. I 2021 har kommunen afsat 1 
mio. kr. til behandlingstilbud for misbrug.

Hjemmehjælp
Kommunen leverer hjemmehjælp, der har til formål at støtte borgerne i at kunne blive længst 
muligt i eget hjem. Hjemmehjælpen skal ligeledes sikre at borgerne kan leve et aktivt liv så længe 
muligt. Kommunen arbejdere løbende på at løfte kvaliteten på hjemhjælpsområdet bland andet 
gennem bedre uddannelse og oplæring af medarbejdere, bedre vagtplanlægning og fokus på 
nedbringelse af sygefraværet.  I budget 2021 afsætter kommunen 16,3 mio. kr. til 
hjemmehjælpsområdet. 

Hjælpemidler og træning 
Kommunen tilbyder hjælpemidler og træning til borgere, der har en funktionsnedsættelse. 
Kommunen yder fagprofessionel hjælpemiddelformidling. I tæt samarbejde med borgeren skal 
den fagprofessionelle fortage en individuel vurdering, tilpasning, træning i brug af et 
hjælpemiddel. Kommunen har i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til hjælpemidler og træning til kommunens 
borgere med funktionsnedsættelse. 

Offentlig hjælp 
Offentlig hjælp omfatter udbetaling af sociale ydelser til borgerne, som er nævnt herunder:

 Boligsikring - en lovbunden ydelse, som skal sikre, at lejere stilles mere økonomisk lige. 
Boligsikring har til hensigt at tilgodese lavindkomstgrupper og børnefamilier. 

 Begravelsesudgifter – en lovbunden ydelse, som tilkendes pårørende, der ikke selv har 
mulighed for eller af dødsboet kan dække udgifterne til afholdelse af en begravelse. 

 Dagpenge ved barsel - kompensation for den indtægt, der bortfalder, når forældre er 
fraværende fra arbejdsmarkedet i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

 Førtidspension - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer mellem 18-65 år, hvis 
erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. 
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 Offentlig hjælp - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer, der opholder sig i 
Grønland, hvor pågældende ikke er i stand til at skaffe sig selv og sin familie det 
nødvendige til livets ophold.

 Underholdsbidraget - en lovbunden ydelse, som gives som økonomisk støtte til den enlige 
forsøger. Den anden forældre, der ikke har barnet boende betaler til den forsøgende 
forældre. 

Kommunen har mulighed for at få refusion fra Selvstyret for hele eller dele af de ovenstående 
ydelser. I budget 2021 har kommunen afsat 94,4 mio. kr. til offentlig hjælp. 

Ældre
Kommunen driver et plejehjem i Paamiut, et plejehjem i Tasiilaq, to plejehjem i Nuuk samt to 
ældrekollektiver – et i Ittoqqortoormiit og et i Qeqertarsuatsiaat. I alt tilbyder kommunen 120 
plejehjemspladser, hvoraf ca. 50 pladser er særligt tiltænkt demente borgere. I løbet af 2021 
åbner kommunen et nyopført plejehjem i Tasiilaq. 
I 2021 hæves pensionsalderen til 67 år. Kommunen udbetaler dermed alderspension til alle   
borgere over 67 år. Alderspensionen skal sikre ældre et forsørgelsesgrundlag, når arbejdslivet er 
ophørt. Pensionen er lovbundet på grundbeløbsydelser, lommepenge og børnetillæg jf. 
Landstingsforordning. Kommunalbestyrelsen har fastsat et minimum rådighedsbeløb for 
kommunens alderspensionister. Rådighedsbeløbet er 6.000 kr. pr. måned for enlige og 9.000 kr. 
pr. måned for par.
Udover at drive plejehjem og ældrekollektiver, og udbetale af alderspension, tilbyder kommunen 
også en række omsorgsforanstaltninger for ældre. I budget 2021 afsætter kommunen 112,8 mio. 
kr. til kommunes ældre. 

Borgerservice
Kommunen har et borgerservice i hver by samt et filialkontor i hver bygd, hvor borgerne har 
mulighed for at henvende sig. I borgerservice har kommunens borgere mulighed for blandt andet 
at registre flytning, få udleveret jagtbevis, søge underholdsbidrag og børnetilskud, få udleveret 
NemID mv. 
Kommunen har i budget 2021 afsat 11,3 mio. kr. til borgerservice.  

Beskæftigelsesindsats
Kommunens beskæftigelsesindsats skal afhjælpe øjeblikkelig ledighed og samtidig forbedre 
beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen, ved at tilbyde den ledige uddannelse, 
herunder efteruddannelse, eller ved at beskæftige den ledige i et kommunalt aktiveringsprojekt. 
I budget 2021 har kommunen afsat 14,6 mio.kr. til beskæftigelsesindsatser. I budgettet er der 
blandt andet indeholdt midler til at udarbejde en ny arbejdsmarkedspolitik, der fokus på 
kommunens beskæftigelsesindsatser og aktiveringstiltag. 
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Majoriaq 
Kommunen driver i alt fire Majoriaq centre – et i hver by. Majoriaq har til formål at fastholde eller 
bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem arbejdsanvisninger, faglige opkvalificeringer 
og revalidering. I budget 2021 har kommunen afsat 14,6 mio. kr. til driften af de fire Majoriaq 
centre. 

Myndighedsbehandling for socialområdet 
Myndighedsbehandling på socialområdet består primært af sagsbehandling af ansøgninger om 
sociale ydelser, underretninger på børn og unge eller andre sociale borgersager. 
Derudover udfører kommunen en del støtteforanstaltninger på børn- og familieområdet.  
Foranstaltningsarbejdet er et tværsektorielt samarbejde om tidlig opsporing og indsats for udsatte 
børn og familier således at, der kan ydes tidlig støtte i eget hjem. Det Børne- og Familiecentrene i 
kommunens fire byer samt af Ungecenteret i Nuuk, der er driver foranstaltningsarbejdet.
I budget 2021 har kommunen afsat 64,3 mio. kr. til myndighedsbehandling på socialområdet. I 
budgettet er der indeholdt midler til et nyt Ungecenter i Tasiilaq. 
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Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
05. Sociale formål 65.748.000 90.748.000 90.748.000 90.748.000
GADF 050101 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.104.000
Psykoterapeuter og hjemmehos'ere til Børne- 
og familiecentrene 050101 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Tidlig indsats Amarngivat 050101 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Ungecenter Tasiilaq 050101 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Aktiviteter for voksne med særlige behov 050103 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Nedlæggelse af pulje til frivillige aktiviteter 
med sociale formål 050103 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
Takststigning, husleje modulboliger 050103 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
Balance i budgettet til anbringelser af  
handicappede der fylder 18, og overdrages 
fra børn og familie 050104 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Effektivisering i forbindelse med 
implementering af driftsorienterede tilsyn 050104 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Nedjustering af kursusmidler – H&S 
Administration 050104 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Opjustering af lønbudgetterne til boenheder 050104 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Takstregulering på husleje for boenheder 050104 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Bortfald af refusion - førtidspension 1/2 år 
effekt i 2021 050201 25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Besparelse på tjenesterejser 050301 -273.000 -273.000 -273.000 -273.000
Budgettilpasning på Ældreområdet 050301 18.203.000 18.203.000 18.203.000 18.203.000
Besparelse på tjenesterejser 050502 -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
Den Centrale Pædagoguddannelse 050502 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Besparelse på tjenesterejser 050601 -446.000 -446.000 -446.000 -446.000
Digitalisering som følge af implementering af 
fagmoduler i ydelsesafdelingen 050601 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Opnormering sagsbehandlierstillinger i 
Tasiilaq 050601 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Optimering af arbejdsgange i 
myndighedsafdelingen 050601 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 

 

06. Sundhed
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
06. Sundhed 3.394.108 3.394.108 3.394.108 3.394.108

Almen sundhed og forebyggelse 060102 3.394.108 3.394.108 3.394.108 3.394.108
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 06. Sundhed dækker over kommunens udgifter til almen sundhed og forebyggelse. 
Samlet er der afsat et budget på 3,4 mio. kr. i 2021.
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Almen sundhed og forebyggelse
Kommunen driver årligt en række projekter, der har til formål at fremme den almene sundhed 
blandt kommunens borgere. Særligt bruges midlerne til at sætte fokus på mental sundhed i 
kommunen samt skabe fysiske skoleferie aktiviteter for børn og unge. I budget 2021 har 
kommunen afsat 3,4 mio.kr. til området. 

Nye tiltag i budget 2021
Der er ikke nye tiltag på sundhedsområdet i form af udvidelser eller besparelser i budget 2021.

07. Teknik, miljø og plan  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
07. Teknik, miljø & plan 33.449.456 33.449.456 33.449.456 33.449.456

Byggemodning 070103 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996 -6.999.996
Natur og tilsyn 070201 1.204.908 1.204.908 1.204.908 1.204.908
Miljø og Tilsyn 070301 0 0 0 0
Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.028 992.028 992.028 992.028
Modtagestationer 070304 -85.860 -85.860 -85.860 -85.860
Interne entreprenører 070401 26.774.520 26.774.520 26.774.520 26.774.520
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 11.563.856 11.563.856 11.563.856 11.563.856

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 07. Teknik, miljø og plan dækker over kommunens udgifter til byggemodning, miljø- og 
naturtilsyn samt vedligeholdelse af kommunens byer og bygder. Samlet er der afsat et budget for 
2021 på 33,5 mio. kr. for området. 

Byggemodning
Byggemodning omfatter de indtægter og udgifter, som kommunen har til at gennemføre 
byggemodning af kommunens arealer og byggefelter. Byggemodningsafgiften, som kommunen 
modtager som indtægt afholder kommunens interne udgifter til byggemodning. Opgaven er 
delvist uddelegeret til NCD, som derfor løfter størstedelen af udgifterne til at udføre 
byggemodning.  I budget 2021 forventer kommunen indtægter fra byggemodning på 7 mio. kr. 

Natur & tilsyn samt Miljø & tilsyn
Kommunen udfører en række tilsyn af natur og miljø samt laver forebyggende indsatser mod 
miljøbelastende aktiviteter i kommunens by- og bygdezoner. Derudover fremme kommunen 
genanvendelse og begrænse problemer med affaldsbortskaffelse, herunder indsamle og 
bortanskaffe ”herreløse” biler. Kommunen har afsat 1,2 mio. kr. til Natur & tilsyn i budget 2021. 
Formålet Miljø & tilsyn har et nettobudget på nul, da kommunen forventer at kunne dække 
udgifterne med takstbetalinger for bortskaffelse af affald.   
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Hundehold og skadedyrsbekæmpelse 
Formålet dækker over kommunens udgifter til håndtering af ansøgninger og registrering af hunde 
og katte samt håndtering af herreløse hunde og skadedyrsbekæmpelse i kommunens byer og 
bygder. I budgettet for 2021 er der afsat 992 t.kr. til området. 

Modtagerstationer 
Formålet omfatter indtægter og udgifter forbundet til at drive de kommunale modtagerstationer, 
der indsamler affald. I budgettet for 2021 forventes indtægterne på de kommunale 
modtagerstationer at overstige udgifterne, hvorfor der forventes en indtægt på 86 t.kr. 
 
Interne entreprenører 
Kommunens interne entreprenørafdelinger leverer ydelser til de øvrige områder inden for teknik, 
natur og miljø samt til forsyningsområdet. Kommunens 13 interne entreprenørafdelinger er 
organiseret forskelligt på tværs af kommunens bygder og byer i forhold til, hvilke opgaver, der er 
udføres internt og hvilke opgaver, der er udliciteret. Hvilke ydelser, der leveres til den enkelte 
bygd eller by afhænger af bostedet størrelse og behov. Kommunes interne entreprenørafdelinger 
udfører også ydelser for private blandt andet asfaltering for private og offentlige bygherrer. I 
budgettet for 2021 er der afsat 26,7 mio. kr. til driften af kommunens interne entreprenører. 

Myndighedsbehandling for teknik, miljø og plan 
Myndighedsbehandling indenfor det tekniske område omfatter blandt andet forvaltningen af 
arealer i henhold til Planloven, tildeling af byggetilladelse efter gældende regler samt tildeling af 
ibrugtagningstilladelse af bygninger. Derudover fører kommunen tilsyn under byggeri og tilsyn 
med byggepladser, så det sikres at byggepladserne indrettes sikkert og hensigtsmæssigt. I budget 
2021 er der afsat 11,6 mio. kr. til myndighedsbehandling for teknik, miljø og plan.

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
07. Teknik, miljø & plan 8.300.000 8.300.000 8.300.000 8.300.000
Mere effektiv byggesagsbehandling 070501 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
Tilpasning af lønbudget i anlægsafdelingen / 
korrektion af fejlbudgettering / 
bruttoficering 070501 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 
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08. Fritid, kultur og religion  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
08. Fritid, kultur & religion 46.258.869 46.258.869 46.608.869 46.608.869

Fritidsundervisning 080101 5.187.256 5.187.256 5.187.256 5.187.256
Idræt 080102 19.495.300 19.495.300 19.495.300 19.495.300
Andre fritidsaktiviteter 080103 5.053.248 5.053.248 5.053.248 5.053.248
Biblioteksvæsen 080201 401.671 401.671 401.671 401.671
Museumsvirksomhed 080203 2.681.004 2.681.004 3.031.004 3.031.004
Andre kulturelle tiltag 080204 13.440.390 13.440.390 13.440.390 13.440.390

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 08. Fritid, kultur og religion omfatter kommunens udgifter indenfor fritidsundervisning, 
kultur- og folkeoplysning, forsamlingshuse, kommunens museer og biblioteker.  Samlet er der 
afsat et budget for 2021 på 46,3 mio. kr. for området. 

Fritidsundervisning 
Kommunen driver fritidsundervisningstilbud for børn og voksne i alle kommunens byer og bygder. 
Kommunens tilbud i fritidsundervisning tilpasses alt efter, hvad der allerede er af muligheder i den 
enkelte by og bygd. I budget 2021 er der afsat 5,2 mio. kr. til at drive fritidsundervisning i 
kommunen. 

Idræt
Under formålet Idræt dækkes driften af kommunens idrætshaller i Paamiut, Tasiilaq, 
Ittoqqortoormiit samt til svømmehallen Malik i Nuuk. Derudover omfatter formålet udgifter til 
vedligehold af kommunens kunstgræsbaner samt belysning af løjper og driften af skiliften i Nuuk. 
Kommunen bevillinger ligeledes tilskud til idrætslige formål, herunder leje af anlæg for 
idrætsforeninger i alle byer og bygder. I budget 2021 er der afsat 19,5 mio. kr. til Idræt. 

Andre fritidsaktiviteter
Formålet omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter og arrangementer for kommunens borgere. 
Herunder afholdes af nationaldagen og teaterforestillinger. Derudover dækker området driften af 
foreningshuse i Nuuk, Paamiut og Ittoqoortoormiit, forsamlingshuse i bygderne, Sermersooq 
Musikskole, Kulusuk Musikhus. 
I budget 2021 afsættes der 5 mio. kr. til andre fritidsaktiviteter. 

Biblioteksvæsnet
Kommunen driver biblioteker i alle kommunens byer og bygder. De kommunale biblioteker er 
sammenlagt med skolebibliotekerne og ligger derfor på skolerne. I Nuuk er det Landsbiblioteket 
under Selvstyret. Landsbiblioteket forsyner alle landets kommunale biblioteker med nye 
grønlandsk udgivet bøger eller grønlandsrelateret bogudgivelser. Budgettet til kommunens 
kommunale biblioteker er på 402 t.kr. i 2021. 
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Museer 
Kommunen driver seks museer - Nuuk Kunstmuseum, Nuutogaq - Nuuk Lokalhistorisk Museum, 
Niels Lynges Hus, Paamiut Museum, Ammassalik Museum – Tasiilap Katersugaasivia og 
Ittoqqortoormiut Museum. De kommunale museer har til formål at udbrede, formidle og fremvise 
den grønlandske kultur og Kommuneqarfik Sermersooqs lokale særpræg og naturhistorie for 
kommunens borgere og andre gæster. I budgettet for 2021 afsættes 2,7 mio. kr. til drift af de 
kommunale museer.

Andre kulturelle tiltag
Formålet dækker over udgifter til at drive arrangementer med kulturelt indhold. 
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kultur- og fritidsvirksomhed i kommunen og 
fastsætter mål og rammer herfor med henblik på at give kommunens borgere mulighed for at 
udvikle, udøve og benytte sig af en mangfoldighed af kulturelle tilbud. Blandt andet uddeles midler 
fra Sermeq puljen til kunstnere og arrangementer, som er med til at sikre et livligt kulturliv i 
Kommuneqarfik Sermersooq. Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er ligeværdige ejere af 
Katuaq og sikrer derfor i fællesskab et tilskud til husets drift. I 2021 er det afsat et budget på 13,4 
mio. kr. til kulturelle tiltag i kommunen. 

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
08. Fritid, kultur & religion -5.425.500 -5.075.500 -5.425.500 -5.075.500
Besparelse på tjenesterejser 080102 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500
Drifttilskud - dobbelt budgettering af tilskud 
til idrætsforeninger 080102 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

Hallen i Tasiilaq - omlægning til fitnesscenter  080102 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Besparelse på tjenesterejser 080103 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Kultur som løftestang - kulturpolitikken 080103 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
MultiKulti Festival 2021 080103 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
pædagogisk konsulent i sundhed og fritid 080103 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Fælles kommunal pulje til vedligehold – 
museer 080203 -376.000 -376.000 -376.000 -376.000

Nedskrivning af budget på Paamiut Museum 080203 -434.000 -84.000 -434.000 -84.000
Skindbehandlings værksted i Kapisillit for 
Unneq 080204 500.000 500.000 500.000 500.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 
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09. Infrastruktur      
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
09. Infrastruktur 24.160.956 24.160.956 24.160.956 24.160.956

Havne og skibstrafik 090201 873.012 873.012 873.012 873.012
Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000
Snerydning 090301 10.696.008 10.696.008 10.696.008 10.696.008
Kloak 090303 2.097.960 2.097.960 2.097.960 2.097.960
Pladser, legepladser m.v. 090304 2.411.976 2.411.976 2.411.976 2.411.976
Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 09. Infrastruktur omfatter kommunens løbende renholdelse og vedligehold af stier og 
vejnet, havne, kloak og offentlige pladser. 

Havne og skibstrafik 
Formålet omfatter kommunens drift og vedligeholde af havneanlæg, samt ponton- og 
fortøjningsbroer, beddinger, kraner i kommunens byer og bygder. I budget 2021 afsættes 873 t.kr. 
til formålet.  

Veje, broer og trapper 
Kommunen er ansvarlig for renholdelse og vedligehold af veje, broer, trapper og stier. Veje, broer, 
stier og trapper skal være vedligeholdte, sikre og fremkommelige for kommunens borgere. 
Kommunen har i budget 2021 afsat 7,3 mio. kr. til veje, broer og trapper 

Snerydning 
Formålet dækker over kommunens udgifter til vintervedligehold af det offentlige vejnet og 
offentlige pladser. Snerydningen i kommunen foretages som en kombination mellem private 
snerydningskontrakter og kontrakter med kommunens Interne Entreprenører. I budgettet er der 
afsat 10,7 mio. kr. til snerydning. 

Kloak
Kommunen er ansvarlig for renholdelse og vedligehold af spildevandssystemet i kommunens byer 
og bygder. Kommunens kloaksystemer skal være velfungerende, så det sikrer mod 
affaldsspredning, oversvømmelser i byrummet. I budgettet for 2021 er der afsat 2 mio. kr. til 
kommunens kloaksystemer. 

Pladser, legepladser mv.
Kommunens pladser, rekreative anlæg og legepladser skal bidrage til skabelse af attraktive byrum 
med spændende udendørsaktiviteter. Kommunen har derfor et ansvar for løbende af renholde og 
vedligeholde pladserne i byer og bygder. Der er i 2021 afsat 2,4 mio. kr. til vedligehold af 
kommunens pladser og rekreative områder.  
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Kirkegårde 
Kommunens kirkegårdsfaciliteter skal være tilgængelige og tilstrækkelige, så alle der ønsker det 
kan blive begravet i omgivelser, der signalerer respekt for de afdøde. Derudover skal kirkegårdene 
være tilgængelige for kommunens borgere. Der er i budgettet for 2021 afsat 759 t.kr. til 
vedligehold af kommunens kirkegårde. 

Nye tiltag i budget 2021
Der iværksættes en helhedsplan for bløde trafikanter (cyklister, fodgængere mv.) i budget 2021. 
Finansieringen heraf sker indenfor eksisterende budgetramme. For nærmere herom se afsnit 8.

10. Forsyning 
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
10. Forsyning 3.602.676 3.602.676 3.602.676 3.602.676

Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.008 442.008 442.008 442.008
Renovation 100102 1.155.588 1.155.588 1.155.588 1.155.588
Servicehuse 100107 2.753.952 2.753.952 2.753.952 2.753.952
Skorstensfejning 100108 0 0 0 0
Forbrændingsanlæg 100109 -748.872 -748.872 -748.872 -748.872

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 10. Forsyning omfatter de kommunale aktiviteter inden for forsyningsområdet, her 
primært indtægter og udgifter knyttet til kommunens forbrændingsanlæg. I budget 2021 er der 
samlet afsat 3,6 mio.kr. til forsyningsområdet. 

Energiforsyning (el, vand og varme)
Formålet omfatter drift og vedligehold af kommunens taphuse og anden vandforsyning i 
kommunens bygder og områder af byerne, hvor der ikke er indlagt vand. Den direkte 
vandforsyning og vedligeholdelse af denne er Nukissiorfiit´s ansvarsområde. Kommunen betaler 
for driften i form af el-frostsikring, el og faktisk vandforbrug. Der er i budget 2021 afsat 442 t.kr. til 
formålet. 

Renovation
Kommunen er ansvarlig for indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle 
kommunens byer og bygder. Indsamlingen af dag- og natrenovation er i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk 
udliciteret til private aktører i henhold til en kommunal servicekontrakt. Kommunen driver selv 
indsamlingen i resterende bygder og byer. Budgettet for 2021 til renovationsområdet ligger på 1,2 
mio. kr. 
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Servicehuse
Kommunen driver servicehuse i Ittoqqortoormiit og i alle kommunens bygder. Ideen bag 
servicehuset er, at stille et passende samlingssted med el-, vand- og varmeinstallationer m.m. til 
rådighed for:

 Vask af tøj.
 Badning.
 Vask og behandling af skind.
 Arbejde med husflid og sløjd

Budgettet til kommunens servicehuse ligger på 2,8 mio. kr. i 2021. 

Skorstensfejning
Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at udføre lovpligtig storstensfejning. Kommunen 
er ligeledes ansvarlige for registrering af skorstene, ligesom der opkræves betaling for den 
lovpligtige rensning. Nettobudgettet til skorstensfejning er lig nul. De forventede udgifter til og 
indtægter fra skorstensfejning forventes at ligge på 1 mio. kr. i 2021.   

Forbrændingsanlæg 
Den kommunale drift af affaldsanlæg og ordninger er delvist gebyrfinansieret. Affaldsgebyrerne 
fremgår af det kommunale takstblad, der opdateres årligt. Private husholdninger skal betale 
gebyrer for afhentning af dagrenovation. Det er gratis for private at aflevere affald til de 
kommunale anlæg. Virksomheder, institutioner og havne skal betale for afhentning og aflevering 
af alt affald. I budget 2021 forventer kommunen en indtægt på 749 t.kr. fra de kommunale 
forbrændingsanlæg. 

Nye tiltag i budget 2021
Kommunen har indgået et tværkommunalt samarbejde – ESANI - omkring etablering af et 
nationalt topmoderne affaldshåndteringssystem, herunder etablering af nyt 
affaldshåndteringsanlæg / nyt forbrændingsanlæg i Nuuk. Arbejdet hermed fortsætter i 2021.

11. Beredskab og kriminalforsorg  
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
11. Beredskab & kriminalforsorg 12.670.188 12.670.188 12.670.188 12.670.188

Beredskab 110101 12.670.188 12.670.188 12.670.188 12.670.188
+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Området 11. beredskab dækker over udgifterne til det kommunale beredskab. I 2021 afsættes et 
budget på 12,7 mio. kr. 

Beredskabet
Kommuneqarfik Sermersooq har et redningsberedskab i fire forskellige byer og otte bygder, med 
fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre. Grundet flere opgaver til 
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beredskabet blandt som følge af nye regler for brandtilsyn øges budgettet til beredskab i 2021. Fra 
2021 afsættes 12,7 mio. kr. til beredskabet i kommunen. 

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
11. Beredskab & kriminalforsorg 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Nye opgaver i redningsberedskabet 110101 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 

16. Administration   

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
16. Administration 218.109.676 218.109.676 218.109.676 218.109.676

Sekretariat 160101 105.596.928 105.596.928 105.596.928 105.596.928
Økonomi 160102 20.671.200 20.671.200 20.671.200 20.671.200
HR 160103 28.175.588 28.175.588 28.175.588 28.175.588
IT-drift 160104 52.213.812 52.213.812 52.213.812 52.213.812
Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.352 8.225.352 8.225.352 8.225.352
Kontingenter og tilskud 160107 3.226.796 3.226.796 3.226.796 3.226.796

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Områder 16. Administration dækker over kommunens administrative udgifter til tværgående 
funktioner som HR, Løn, Indkøb, Facility og Kantinedrift samt økonomiafdelingen. Samlet har 
Kommuneqarfik Seremersooq afsat et budget for 2021 på 218,1 mio. kr. for område 16. 
Administration. 

Sekretariat
Formålet dækker over udgifter til driften af staben i kommunes fem forvaltninger. 
Forvaltningernes stabsfunktioner er med til at sætte fokus på god ledelse, god 
myndighedsudøvelse og god økonomistyring, som er afgørende for ressourceforbruget til selve 
udførelsen af kommunens mange driftsopgaver. Herudover dækker formålet ligeledes udgifter til 
Facility, kantinedrift og andre række andre tværgående administrative funktioner. I budget 2021 
afsættes 105,6 mio. kr. til den administrative stab i kommunen. 

Økonomi  
Formålet dækker over udgifter til kommunens økonomiafdeling, som er ansvarlig for kommunens 
betalinger til kreditor, overførsler til borger, opkrævninger af debitor samt for kommunens 
budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Budget for Økonomi i 2021 ligger på 20,7 mio. kr. 

HR
Formålet dækker over udgifter til kommunens HR-afdeling. HR håndterer rekrutteringer, 
ansættelser, opsigelser/afskedigelser for samtlige forvaltninger. Derudover udbetaler HR løn til 
samtlige af kommunens ansatte. HR omfatter ligeledes ”Organisation og Udvikling”, der kigger på 
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udvikling af hele organisationen og kommunens arbejdsmiljø. I slutningen af 2020 lancerer 
kommunen en ny kommunal strategi ”Kivitisisa”. Denne strategi skal der arbejdes videre med i de 
enkelte forvaltninger og afdelinger i løbet af 2021.  I budget 2021 er der afsat 28,2 mio. kr. til HR.

IT-drift 
Kommunens IT-afdeling skal, med øget fokus på processer, være med til at effektivisere 
arbejdsgangene i kommunen. Derudover skal IT sikre en systemmæssig overholdelse af 
persondataloven og andre lovgivninger relateret til sagsbehandlingen. IT-afdelingen driver 
ligeledes skolerne IT-system. 
I budget 2021 er der afsat 52,2 mio.kr. til IT-drift. 

Bygninger og ejendomsdrift
Formålet dækker over udgifter til kommunens administrative bygninger. Herunder udgifter til 
administrative erhvervslejemål, forsyningsudgifter samt tele og dataafgifter. I 2021 afsætte et 
budget på 8,2 mio. kr. til driften af kommunens administrationsbygninger. 

Nye tiltag i budget 2021
Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
16. Administration -30.901.276 -30.901.276 -30.901.276 -30.901.276
Administrative besparelser 160101 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000
Bedre anvendelse af kommunens 
indkøbsportal 160101 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Besparelse på konsulentudgifter i 
kommunikationsafdelingen 160101 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Besparelse på tjenesterejser 160101 -568.832 -568.832 -568.832 -568.832
Besparelser på tjenesterejser i 
administrationen 160101 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Besparelser på tjenesterejser i 
administrationen 160101 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Effektiviseringer i Ledelsessekretariatet 160101 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
Løn til udviklingschef 160101 750.000 750.000 750.000 750.000
Reduktion af ekstern bistand 160101 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Besparelse på konsulentudgifter i 
økonomiafdelingen 160102 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Besparelse på tjenesterejser 160103 -5.208 -5.208 -5.208 -5.208
Flytning af driftsbudget til anlæg - 
vedligehold, ppv mv. 160105 -25.582.236 -25.582.236 -25.582.236 -25.582.236
+ = udgifter / nye tiltag, - = indtægter / besparelser

Budgetoverslagsår 
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17. Finansielle poster   

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår
Hele kr. nr: 2021 2022 2023 2024
17. Finansielle poster -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000

Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000
Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

 

Område 17. Finansielle poster dækker over kommunens udgifter til finansielle poster, som blandt 
andet omfatter udbytter fra selskaber ejet af Selvstyret og kommunen, tilskrevne renter på 
indeståender og gæld, afskrivninger og kursreguleringer. I budget 2021 forventes en indtægt på 
7,4 mio. kr. 

Finansielle anlægsinvesteringer 
På formålet registreres kommunens udbytter fra selskaber ejet af Selvstyret eller kommunen. 
Derudover dækkes kommunens udgifter til renter og kursreguleringer her. I budget 2021 er der en 
forventet indtægt på formålet på 19,4 mio. kr.

Afskrivninger
Formålet dækker over uerholdelige restancer til kommunen, som afskrives regnskabsmæssigt 
under dette formål. Det er Grønlands skattestyrelse der er ansvarlig for at fordringen inddrives, 
men kommunen må gerne informere borgere om skyldige saldi. I 2021 forventer kommunen af 
afskrive 12 mio.kr. 

Nye tiltag i budget 2021
Der er ikke nye tiltag på området i budget 2021.
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