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01 Skatter, afgifter og overførsler 
 

Formål 01.01.01 Skatter og afgifter 

Udvalg Økonomiudvalget 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Økonomiafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder  -1.497.534 -1.497.534 

Råderum (KAN områder)  0 0 

I alt:  -1.497.534 -1.497.534 
 

Generelle kommentarer til området 

Indtægter fra skatter og afgifter indgår som de væsentligste elementer i finansieringen af kommunens drift. 

 

Skatteindtægterne består af kommunens andel af skatteprovenuet for personer, samt kommunens andel af selskabs- 

og udbytteskatter. 

 

Skatteindtægterne beregnes og afregnes til kommunen efter en række detaljerede regler. Udviklingen i indtægterne 

er i det væsentlige afhængig af konjunkturerne i samfundet, hvorfor der i højkonjunktur-perioder kan forventes 

stigninger i skatteindtægterne, mens der i lavkonjunkturperioder kan forventes faldende skatteindtægter. 

 

 

Aktivitetsmål 

Indtægternes størrelse er afhængig af udviklingen i den grønlandske økonomi. 

 

På trods af Covid-19, ser aktivitets niveauet i kommunen ikke ud til at være faldende, derfor forventes fortsat 

vækst i skatteindtægter i 2021. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler 

m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 01.02.02 Tilskud til kommuner 

Udvalg Økonomiudvalget 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Økonomiafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder  -525.000 -525.000 

Råderum (KAN områder)  0 0 

I alt:  -525.000 -525.000 
 

Generelle kommentarer til området 

Indtægter fra tilskud til kommuner indgår som de væsentligste elementer i finansieringen af kommunens drift. 

 

Kommunen modtager generelle tilskud fra Grønlands Selvstyre i henhold til en række kriterier, der f.eks. omfatter 

antal indbyggere, antal skolebørn etc.   

 

De årlige bloktilskud fastsættes endeligt på baggrund af en forhandling og efterfølgende bloktilskudsaftale mellem 

Naalakkersuisut og kommunerne og godkendes endeligt med vedtagelsen af finansloven. 

 

Der afholdes løbende temadrøftelser på embedsmandsplan omkring udviklingen i lovgivningen og den kommunale 

økonomi og de afledte effekter for det kommunale bloktilskud. 

 

I forhold til kriterierne for udmåling bloktilskud har der nogle år pågået et arbejde for at fastlægge en ny model, 

der kan tage højde for parternes betragtninger på området.   

 

Indtil en ny bloktilskuds- og udligningsmodel kan træde i kraft anvendes fortsat den bestående model, der konkret 

indebærer:  

• At den midlertidige ordning for perioden 2016-2018 fortsat vil finde anvendelse i 2019, 2020 og 2021.  

• At Kommuneqarfik Sermersooqs indtægter fra bloktilskuddet reduceres med i alt 90 mio. kr. årligt,  

der fordeles mellem de øvrige fire kommuner som følger: Kommune Kujalleq 33 mio. kr., Qeqqata Kommunia 5 

mio. kr., Kommune Qeqertalik 33 mio. kr. og Avannaata Kommunia 19 mio. kr.   

 

for nærmere om ordningerne omkring generelle tilskud og udligning / bloktilskud henvises der til Departementet 

for Finansers hjemmeside, hvor aftaler og beregningsgrundlag kan findes. 

 

Aktivitetsmål 

Bloktilskuddets størrelse fastsættes gennem forhandlinger med Selvstyret. Tilskuddet reguleres efter de opgaver 

som kommunen løfter/overtager fra Selvstyret.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler 

m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 
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Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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02 Folkestyre og demokrati 
 

Formål 02.01.02 Kommunalbestyrelse 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ledelsessekretariatet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den 

kommunale styrelse 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om 

vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, 

kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt 

medlemmer af lokaludvalg mv.  

 

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til 

kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer 

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens beslutninger 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 5.498 0 5.498 

Råderum (KAN områder) 8.792 0 8.792 

I alt: 14.290 0 14.290 
 

Generelle kommentarer til området 

Området dækker over Kommunalbestyrelse, borgmester, Udvalg for Økonomi og Erhverv, stående udvalg og 

lokaludvalg.  

 

Aktivitetsmål 

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer. I 2020 afholder Kommunalbestyrelsen 6 ordinære møder. 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår der afholdes møde. Ordinære Kommunalbestyrelsesmøder 

afholdes som fysiske møder i byrådssalen i Nuuk. Der afholdes ekstraordinære møder efter behov over telefon.  

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde. 

 

Borgmesteren har aktiviteter som borgermøder, seminarer, konferencer og forskelligartede møder. Derudover 

deltager borgmesteren i arrangementer, hvor borgmeteren uddeler gaver, legater og priser. Borgmesteren og 1. 

viceborgmester modtager vederlag. 2. viceborgmester modtager ikke et fast vederlag.   

 

Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg afholder i 2020 hver 8 ordinære møder. Hvert udvalg 

træffer beslutning om hvornår udvalget afholder møde. Ordinære udvalgsmøder afholdes som fysiske møder i 

byrådssalen i Nuuk for medlemmer bosiddende i Nuuk og over telefon for medlemmer bosiddende uden for 

Nuuk. Der afholdes ekstraordinære møder efter behov over telefon. 

Der er på nuværende tidspunkt fire stående udvalg med hver sin udvalgsformand, som hver modtager vederlag. 

 

I henhold til styrelsesloven er der nedsat Lokaludvalg i Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut. 

Kommunalbestyrelsen har til hvert lokaludvalgs varetagelse delegeret ansvaret for udmøntning af årlige 

puljemidler, hvilket styrelsesloven påkræver. Disponeringen af puljemidler skal godkendes af Udvalg for 

Økonomi og Erhverv. Puljemidler til Lokaludvalgene er fordelt med 350.000 kr. til Tasiilaq, 350.000 til kr. 
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Paamiut, 140.000 kr. til Ittoqqortoormiit og 3.970.000 til Nuuk. Midlerne anvendes til offentlige høringer, kultur, 

sport eller sociale aktiviteter.   

Der er 23 lokaludvalgsmedlemmer, hvor Lokaludvalget i Nuuk har 10 medlemmer, Lokaludvalget i Paamiut har 

5 medlemmer, Lokaludvalget i Tasiilaq har 5 medlemmer og Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit har 3 medlemmer. 

I henhold til styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen yde et fast vederlag til Lokaludvalgsmedlemmerne og 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lokaludvalgsmedlemmerne modtager vederlag. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I planlægningen og afholdelsen af møder, rejser, arrangementer mv. er der fokus på at sikre et højt fagligt 

indhold for politikerne og økonomisk ansvarlighed.   

Der arbejdes kontinuerligt med at smidiggøre og strømline processerne den politiske betjening.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Kommunalbestyrelsens møder 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Ordinære Kommunalbestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder i byrådssalen i Nuuk.  

I skrivende stund er 8 Kommunalbestyrelsesmedlemmer bosiddende uden for Nuuk.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Kommunalbestyrelsens møder 1.260 0  1.260  

 

Med udgangspunkt i udgifter til rejser, ophold, dagpenge og forplejning koster et Kommunalbestyrelsesmøde 

ca.: 

 

Rejser: 120.000 kr.  

Ophold: 70.000 kr. 

Dagpenge: 15.000 kr.  

Forplejning 5000 kr.  

I alt: 210.000 kr.   

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis antallet af møder reduceres, vil dagsordenerne til de resterende Kommunalbestyrelsesmøder blive længere 

og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til flere sager på møderne. Der vil også være en længere 

beslutningsproces fra udvalg til Kommunalbestyrelse.   
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Hvis flere eller alle møder afholdes over telefon eller videokonference, vil der være en økonomisk besparelse på 

ca. 210.000 kr. pr. Kommunalbestyrelsesmøde. Der kan dog være fordele ved fysiske møder, som vil gå tabt.     

Råderum nr. 2:  

Udvalgsrejser 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Udvalgene har mulighed for at afholde 2 udvalgsrejser om året. Formålet med afholdelse af udvalgsrejser er at 

bidrage til de folkevalgtes indblik i og viden om andre byer, samt give anledning til at indhente inspiration fra 

andre dele af landet og udlandet. På udvalgsrejserne er der desuden mulighed for, at udvalget kan fordybe sig og 

blive inspireret inden for sit fagområde.  

 

Udvalgene beslutter selv destinationen med udgangspunkt i at hvert udvalg hvert andet år afholder 2 

udvalgsrejser inden for kommunegrænsen, og hvert andet år afholder 1 udvalgsrejse uden for kommunegrænsen 

og 1 inden for kommunegrænsen.  

 

I 2020 er der afsat 125.000 kr. til hvert af de stående udvalg og 175.000 kr. til Udvalg for Økonomi og Erhverv.     

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Kommunalbestyrelsens møder 675 0  675 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis udvalgsrejser fravælges vil udvalgenes mulighed for at hente inspiration fra andre byer og lande begrænses, 

hvilket kan påvirke udvalgsmedlemmernes udvalgsarbejde.  

 

Råderum nr. 3: 

Ungdomskommunalbestyrelse  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der afholdes Ungdomskommunalbestyrelse hvert andet år og der vælges 

som udgangspunkt 25 medlemmer til Ungdomskommunalbestyrelsen.  

Ungdomskommunalbestyrelsens målsætning er blandt andet at give de unge indsigt i og forståelse for 

demokratiske processer samt at skabe bedre muligheder og forhold for unge i Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Ungdomskommunalbestyrelse 500 0  500  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Udover at Ungdomskommunalbestyrelsens målsætning ikke indfries, vil styrkelsen af de unges bånd på tværs i 

kommunen også gå tabt.  

 

 

Råderum nr. 4: 

Rejselegat 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  
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Legatets formål er at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til 

internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for 

Grønland. Rejselegatet forvaltes af en bestyrelse udpeget af Kommunalbestyrelsen. Legatet uddeles en gang 

årligt. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Rejselegat 760  0  760  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der vil være borgere som ikke kommer ud at rejse, hvis rejselegatet fravælges.  

 

 

Råderum nr. 5: 

Lokaludvalgenes puljemidler 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Lokaludvalgets formål er at styrke nærdemokratiet og understøtte en åben dialog mellem borgere og de 

kommunale politikkere og myndigheder, i de spørgsmål som har lokal betydning. 

Der er nedsat Lokaludvalg i Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut. Kommunalbestyrelsen har til hvert 

lokaludvalgs varetagelse delegeret ansvaret for udmøntning af årlige puljemidler, hvilket styrelsesloven også 

påkræver. Der er ikke i lovgivningen fastsat et minimumsbeløb til lokaludvalgenes disponering. Puljemidler til 

Lokaludvalgene er fordelt med 350.000 kr. til Tasiilaq, 350.000 til kr. Paamiut, 140.000 kr. til Ittoqqortoormiit 

og 3.970.000 til Nuuk. Midlerne anvendes til offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Lokaludvalgenes puljemidler 4.810  0  4.810 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis Lokaludvalgenes puljemidler nedsættes, vil en konsekvens være at nærdemokratiet svækkes.   

 

Råderum nr. 6: 

Lokaludvalgsmedlemmernes vederlag 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

I henhold til styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen yde et vederlag til lokaludvalgsmedlemmerne. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lokaludvalgsmedlemmerne hver modtager 2.124 kr. om måneden i 

vederlag, hvilket svarer til 1/35 del af borgmesterens honorar. Der er i alt 23 lokaludvalgsmedlemmer.    

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Lokaludvalgenes puljemidler 587 0  587  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 
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Hvis lokaludvalgsmedlemmernes vederlag nedsættes eller fjernes, kan en konsekvens være at 

lokaludvalgsmedlemmernes engagement i lokaludvalgsarbejdet daler.  

 

Råderum nr. 7: 

Vestnordisk Hovedstadsfond 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Fondens formål er at styrke forståelsen og samarbejdet mellem politikere og borgere i Reykjavík, Tórshavn og 

Nuuk via: 

- økonomiske bevillinger til aktiviteter indenfor kultur, undervisning og sport 

- temadrøftelser at udveksle aktuelle politisk hovedstadsproblematikker i vestnordisk sammenhæng. 

 

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt ni medlemmer, bestående af borgmesteren og to 

kommunalbestyrelsesmedlemmer/byrådsmedlemmer fra hver af de tre hovedstadskommuner. Bestyrelsen mødes 

en gang om året. 

 

I forbindelse med møde i Vestnordisk Hovedstadsfond i 2020 blev bestyrelsen enige om at øge tilskuddet til 

fonden med 50.000 kr. årligt, således hver hovedstad fra 2021 bidrager med 200.000 kr. årligt til fonden.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Vestnordisk Hovedstadsfond 200  0  200  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der vil være en konsekvens for bevillingsansøgere.  
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Formål 02.01.03 - Bygdebestyrelse 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ledelsessekretariatet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den 

kommunale styrelse 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om 

vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, 

kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt 

medlemmer af lokaludvalg mv.  

 

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til 

kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer 

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens beslutninger 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.760 0 1.760 

Råderum (KAN områder) 350 0 350 

I alt: 2.110 0 2.110 
 

Generelle kommentarer til området 

Der er 4 bygdebestyrelser i Kommuneqarfik Sermersooq, to i øst og to i vest. 

 

Aktivitetsmål 

Bygdebestyrelserne afholder 11 møder om året, og juli er mødefri. Møderne afholdes over telefon, men 

bygdebestyrelserne har mulighed for at afholde et fysisk bygdebestyrelsesmøde om året, hvor de skiftevis mødes 

i bygderne. Derudover deltager bygdebestyrelsesformændene til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af 

budgettet. 

Bygdebestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde og bygdebestyrelsesformændene modtager 

derudover vederlag for deres formandsarbejde.   

 

Der afholdes bygdebestyrelsesseminar hvert andet år og næste seminar afholdes i 2022. Det besluttes fra gang til 

gang i hvilken by seminaret afholdes, da det afhænger af hvad der er aktuelt.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I planlægningen og afholdelsen af bygdebestyrelsesmøder, rejser for bygdebestyrelsesmedlemmer/formænd og 

bygdebestyrelsesseminarer er der fokus på at sikre et højt fagligt indhold for bygdebestyrelserne og økonomisk 

ansvarlighed.   

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderum nr. 1:  

Bygdebestyrelsernes rejser 
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Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Bygdebestyrelsesmøderne afholdes over telefon, men bygdebestyrelserne har mulighed for at afholde et fysisk 

bygdebestyrelsesmøde om året, hvor de skiftevis mødes i bygderne. Derudover deltager 

bygdebestyrelsesformændene til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Bygdebestyrelsernes rejser 350 0  350 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Bygdebestyrelsesformændenes deltagelse Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet giver dem indsigt i 

og forståelse for budgetprocessen. Bygdebestyrelsernes årlige fysiske møde er en god anledning for hver 

bygdebestyrelse til at drøfte relevante emner ansigt til ansigt. Disse muligheder vil gå tabt hvis opgaveløsningen 

fravælges. 

Råderum nr. 2: 

Bygdebestyrelsesseminar 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Der afholdes bygdebestyrelsesseminar hvert andet år og næste seminar afholdes i 2022. Det besluttes fra gang til 

gang i hvilken by seminaret afholdes, da det afhænger af hvad der er aktuelt for bygdebestyrelserne. 

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 500.000 kr. hvert andet år til bygdebestyrelsesseminar. Afhængig af 

hvor seminaret afholdes, kan udgifterne dog overstige dette beløb. Derudover har kommunen tidligere fået 

refunderet nogle af udgifterne til afholdelse af seminaret fra Selvstyrets bygdepulje.   

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Bygdebestyrelsesseminar 0  0  0  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Bygdebestyrelsesseminaret giver bygdebestyrelserne mulighed for at mødes og udveksle erfaringer samt drøfte 

aktuelle emner på tværs af bygderne. Denne mulighed vil gå tabt, hvis opgaveløsningen fravælges.  
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Formål 02.02.01 Nationalt valg 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ledelsessekretariatet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til 

Grønlands Landsting, samt Landstingslov nr. 10 af 30. 

oktober 1998 om ændring af landstingslov om valg til 

Grønlands Landsting 

 

Lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999 

om Folketingsvalg i Grønland 

Interne politikker og regler Ingen 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0 0 0 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 0 0 0 
 

Generelle kommentarer til området 

Der afholdes som udgangspunkt valg til Inatsisartut hvert fjerde år. Næste valg afholdes i 2022. I perioden 

mellem valg er der som udgangspunkt ingen udgifter.  

 

Der afholdes som udgangspunkt valg til Folketinget hvert fjerde år. Næste valg afholdes i 2023. I perioden 

mellem valg er der som udgangspunkt ingen udgifter.  

 

Aktivitetsmål 

I hver kommune vælges en valgbestyrelse, som er ansvarlig for at lede, forberede og gennemføre valg til 

Inatsisartut og valg til Folketinget. Dette indebærer udgifter til lokaleleje, busleje, forplejning mv.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Ledelsessekretariatet evaluerer internt processen efter hvert valg med henblik på at effektivisere 

opgaveløsningen.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

 

 

 

http://www.dgl.gl/regler2/lov/lov-1996/lov_1996-9.php?id=681
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b54AA1F8E-00B5-4D03-B3CE-C97CF1566E19%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b54AA1F8E-00B5-4D03-B3CE-C97CF1566E19%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b54AA1F8E-00B5-4D03-B3CE-C97CF1566E19%7d
http://www.dgl.gl/regler2/dk/lbkgdk_1999-255.php?id=1120
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Formål 02.02.02 Kommunalt valg 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ledelsessekretariatet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til 

kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer 

Interne politikker og regler Ingen 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 400 0 400 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 400 0 400 
 

Generelle kommentarer til området 

Der afholdes valg til Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelser og Menighedsrepræsentationer hvert fjerde år. 

Næste valg afholdes i 2021. I perioden mellem valg er der som udgangspunkt ingen udgifter.  

 

Aktivitetsmål 

I hver kommune vælges en valgbestyrelse, som er ansvarlig for at lede, forberede og gennemføre valgene. Dette 

indebærer udgifter til tryksager, offentliggørelser, stemmesedler, lokaleleje, busleje, forplejning mv.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Ledelsessekretariatet evaluerer internt processen efter hvert valg med henblik på at effektivisere 

opgaveløsningen.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 02.04.01 Bygdepuljer 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ledelsessekretariatet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den 

kommunale styrelse  

Interne politikker og regler Aftale om det politiske samarbejde mellem 

kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne 

 

Kommunalbestyrelsens og Udvalg for Økonomi og 

Erhvervs beslutninger 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 57 0 57 

Råderum (KAN områder) 2.400 0 2.400 

I alt: 2.457 0 2.457 
 

Generelle kommentarer til området 

I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til 

bygdebestyrelserne, som bygdebestyrelserne kan anvende efter egen beslutning på et eller flere af følgende 

områder: 

- Kultur og folkeoplysning. 

- Idrætsaktiviteter. 

- Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed. 

- Lokale erhvervsprojekter i bygden. 

- Sociale aktiviteter.   

 

Formålet med dispositionsbeløbet er at bygdebestyrelserne tillægges større kompetence. 

 

De fire bygdebestyrelser disponerer hver bygdebestyrelse over en bygdepulje.  

 

Aktivitetsmål 

I de sidste mange år har den samlede bygdepulje været på 2,4 mio. kr., som fordeles mellem bygderne med et 

grundbeløb og de resterende midler ud fra indbyggertal i bygderne.  

 

Hvis bygdebestyrelsen ikke har anvendt puljen ved regnskabsårets afslutning, kan restbeløbet (dog højst 50 % af 

den samlede pulje) overføres til næste budgetår.   

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes kontinuerligt med at sikre at alle midlerne i bygdepuljerne anvendes.   

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 
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Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Dispositionsbeløb i bygdepuljerne 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til 

bygdebestyrelserne, men dispositionsbeløbets størrelse fremgår ikke af loven.  

 

Bygdebestyrelserne fastsætter hvilke overordnede formål bygdepuljerne anvendes til, som herefter bliver 

godkendt af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Opgaveløsningen afhænger af hvilke aktiviteter og projekter, der 

er afsat midler til. Større anlægsprojekter gennemføres i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø, 

imens mindre aktiviteter og tiltag gennemføres af filialkontorerne.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.400  0  2.400 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis dispositionsbeløbet nedsættes, vil det få konsekvenser for bygdebestyrelsernes mulighed for at præge 

udviklingen i bygderne.  
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03 Udvikling og uddannelse 
 

Formål 030101 Dagpleje 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Immikkoortortaq MA 

Ansvarlig organisatorisk enhed Dagtilbudsafdeling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 3.865 -271 3.594 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 3.865 -271 3.594 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet dækker for kommunens dagplejere og dagplejeordninger. Der er 2 dagplejere i Nuuk samt 4 

dagplejeordninger i Kulusuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. Dagplejeordningerne er 

pasningstilbud for børn mellem 0-6 år. 

Dagplejeordningerne er på samme måde som de ordinære daginstitutioner underlagt Inatsisartutlov 

nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Området 

omfatter også børn med særlige behov eller handicap. 

Aktivitetsmål 

Der er i alt 35 pladser i dagpleje og dagplejeordninger med følgende fordeling: 

 

• Kulusuk: 6 

• Arsuk: 4 

• Qeqertarsuatsiaat: 16 

• Nuuk: 5 

• Kapisillit: 4 

 

I Nuuk bliver børnene passet i dagplejerens private bolig. I bygderne stilles en bygning til rådighed, 

hvor dagplejerne møder op og tager sig af børnene som en fælles indsats. Normeringen er 4 børn per 

dagplejer.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 
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De kommunale dagplejere, der passer børn i deres eget hjem, afholder alle udgifter til kost til 

dagplejebørnene selv. Forvaltningen vurderer, at eftersom et samlet beløb til KAN-udgifter for området 

er på et så lille niveau, at udgifterne ikke specificeres.  
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Formål 0301020000 Vuggestuer 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik 

Ansvarlig organisatorisk enhed Dagbudsafdeling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 16. af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 18.141 -1.465 16.676 

Råderum (KAN områder) 3.230 -282 2.948 

I alt: 21.371 -1.747 19.624 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet dækker over kommunens 7 vuggestuer. Der er 7 vuggestuer i alt, fordelt med 5 i Nuuk, 1 i 

Tasiilaq og 1 Paamiut. 

I vuggestuerne tilbyder kommunen pædagogisk udviklende dagpasningstilbud for børn i 

aldersgruppen 0-2 år, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud 

til børn i førskolealderen. Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.  

Aktivitetsmål 

Der er plads til 247 børn i disse rene vuggestuer. Resten af 15 vuggestuer med plads til 407 børn er 

en del af integreret institutioner, som er placeret under et andet formål.  

 

 Ifølge Grønlands Statistik er der 953 børn mellem 0-2-årige per 1. januar 2020 i Kommuneqarfik 

Sermersooq, inkl. bygder. En stigning med 35 børn i forhold til 01. januar 2019.   

 

Antal af 0-2-årige børn pr. 01.01.2020 – ekskl. Bygder: 

Nuuk Paamiut Tasiilaq Ittoqqortoormiit 

706           

-5 

56        

+7 

119                   

-15 

19 

0                    

 

Venteliste til vuggestuer pr. 02. juli 2020 i forhold til 27. juni 2019: 

Nuuk Paamiut Tasiilaq Ittoqqortoormiit 

  90        

 -14 

0 

-2 

  14                

 -27 

 3                     

+2 

 

 

En stue må ifølge lovgivningen på området ikke bestå af mere en 12 børn. Der er i alt 23 stuer i 

kommunens 7 vuggestuer. Personalenormeringen per stue skal udover lederen på minimum bestå af: 

 

• 1 pædagog 

• 1 pædagogisk uddannet medarbejder 

• 1 ufaglært medhjælper 

 

Alle daginstitutioner har én leder, som har det overordnede administrative og faglige ansvar for 

institutionen. Vuggestuerne Ajaaja og Paannaat deler leder med to børnehaver i Nuuk, henholdsvis 

Nuka og Najaaraq og vuggestuen Amaagajaaq i Tasiilaq deler leder med børnehaven Dr. Ingrids 

børnehave. Personalenormeringen bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, jf. Inatsisartutlov nr. 

16 af 3. december 2012. Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt: 

http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/2012/ltl/L_16-2012_foerskole/L_16-2012_dk.htm
http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/2012/ltl/L_16-2012_foerskole/L_16-2012_dk.htm
http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/2012/ltl/L_16-2012_foerskole/L_16-2012_dk.htm
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• Ledere: 6,5 årsværk 

• Souschefer: 7 

• Pædagoger (inkl. souschefer): 20 

• Barne- og socialmedhjælpere: 23 

• Stuemedhjælpere: 23 

 

Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale: 

• Køkkenassistenter: 7 

• Rengøringsassistenter: 8 

 

På baggrund af budgetrammen for 2019, var den gennemsnitlige enhedspris for hver vuggestueplads 

estimeret til at være på 92.249 kr. per år. Det vil sige, at der i gennemsnit skulle bruges 7.687kr. per 

vuggestueplads. Dette tal dækker over udgifter til løn, daglig drift samt faste udgifter. 

 

Ved årets afslutning viser forbruget, at hver vuggestueplads pr. år pr. barn var på 94.573 kr. og 7.881 

kr. pr. måned.  

 

For budgetår 2020 er en gennemsnitlige enhedspris for hver vuggestueplads estimeret til at være på 

94.360 kr. pr. år og 7.863 kr. pr. måned. 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Pædagogik:  
Forvaltningen er i gang med at implementere sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor 
der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i 
kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksom på arbejdsmiljøet. 
Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er 
ved at blive implementeret:  
   
•        Medarbejdertilfredshed og –fastholdelse  
•        Rekruttering af uddannet personale samt vikarer  
•        Pædagogisk og faglig udvikling   
   
Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de 
arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 
pædagogiske principper eller andet pædagogik som institutionerne har valgt at bruge, børne-
mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med institutionerne 
koncentreret sig om emnet ”arbejdet med hver enkelte barns handleplan og have barnets 
udvikling i centrum.   
   
Økonomistyring:  
Forvaltningen vil i samarbejde med Koncernservice fortsat koncentreret sig om at de 
budgetansvarlige klædes på at kunne udøve budgetkontrol på deres områder. Ligesom 
forvaltningen vil arbejde for at der udarbejdes principper i form af nøgletal, ved tildeling af 

bevillinger til børn relateret ydelser og aktiviteter. 

 
N:B 
Bevillinger til vikarudgifter på dagtilbudsområdet: tidligere blev der afsat bevillinger til 

vikarudgifter til hver daginstitution, svarende til 4 % af det samlede bevillinger til timeløn og 
månedsløn. I dag er der KUN afsat 460.992 kr. til vikarudgifter – svarende til 0,34% af en 
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samlet bevilling til lønninger på 136.010.868 for vuggestuer, børnehaver og integreret 
institutioner. Dette kan skyldes, at flere pædagogisk uddannede ansættes i forhold til 
tidligere, og ansættelserne af flere uddannede, gør at bevillinger til vikarer automatisk 
bliver færre, selvom behovet er det samme.  
 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de 

tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Bespisning af børn i vuggestuer 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunen sørger i øjeblikket for bespisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden 

ydelse, og opgaven kan derfor fravælges. 

 

Bespisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad. 

Bespisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.  

 

I alt er der ansat 7 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 7 institutioner. Under 

sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de 

enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fødevarer, løn til 7 køkkenmedhjælpere 2.880 -251  2.629  

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret 

kost, eller at de slet ingen madpakke har med, dette trods for at taksterne reduceres. 

 

Råderum nr. 2:  

 

Bleer til vuggestuebørn 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Vuggestuer stiller bleer til rådighed til vuggestuebørn.  
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Bleer 350  -31  319 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Forældrene kommer til at medbringe bleer selv. Konsekvensen kan været, at især lavindkomst familier 

og udsatte børn, måske ikke altid har råd til at medbringe bleer.  
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Formål 0301030000 Børnehave 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik 

Ansvarlig organisatorisk enhed Dagtilbudsafdeling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen 

Interne politikker og regler Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og 

Demokraatit i kommunalbestyrelsen 

Forretningsorden for Udvalget for Børn og Skole 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 11.437 -1.149 10.288 

Råderum (KAN områder) 5.834 -462  5.372 

I alt: 17.271 -1.611 15.660 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet dækker over Kommuneqarfik Sermersooq 6 børnehaver, beliggenhedsmæssig 
fordelt med 4 i Nuuk, 1 i Paamiut og 1 i Tasiilaq.   
I børnehaverne tilbyder kommunen pædagogisk udviklende dagpasningstilbud for børn i 
aldersgruppen 3-6 år, Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.   
 

Aktivitetsmål 

Der er 256 børnehavepladser i kommunens 6 børnehaver. Resten af 15 børnehaver med plads til 590 
børn er en del af integreret institutioner, som er placeret under et andet formål.  
  
Ifølge Grønlands Statistik er der per 1. januar 2020 860 børn mellem 3-5 år i Kommuneqarfik 
Sermersooq, inkl. bygder. Demografien viser at der er en lille nedgang i antallet af børn mellem 3-5 år 
på 134 børn i forhold til 01. januar 2019. Forvaltningen har ikke medtaget børn på 6 år, da de er med 
under kategorien yngste klasser.   
  
Antal af 3-5-årige børn pr. by – ekskl. Bygder pr. 01. januar 2020  

Nuuk  Paamiut  Tasiilaq  Ittoqqortoormiit  

642 

-107 

64 

+2 

85 

-8 

17 

-4 

  
Ventelisten til børnehaver pr. 02. juli 2020  

Nuuk  Paamiut  Tasiilaq  Ittoqqortoormiit  

  5         +2  0  1        -2  0             -1  

  
  
En stue må ifølge lovgivningen på området ikke bestå af mere en 20 børn. Der er i alt 15 stuer i 
kommunens 6 børnehaver. Personalenormeringen per stue skal udover lederen på minimum bestå 
af:  
  
•1 pædagog  
•1 pædagogisk uddannet medarbejder  
•1 ufaglært medhjælper  
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Børnehaverne har som udgangspunkt én leder, som har det overordnede administrative og faglige 
ansvar for institutionen. Børnehaverne Ernutaq og Sisi deler en leder, mens Najaaraq og Nuka hver 
deler en leder med en vuggestue, henholdsvis Ajaaja og Paannaat. Personalenormeringen 
bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012. 
Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt:  
  
•Ledere: 4,5 årsværk  
•Souschefer: 6  
•Pædagoger (inkl. souschefer): 15  
•Barne- og socialmedhjælpere: 15  
•Stuemedhjælpere: 15  
  
Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale:  
  
•Køkkenassistenter: 6  
•Rengøringsassistenter: 6  
  
Jf. budget for 2019, var den gennemsnitlige enhedspris for hver børnehaveplads estimeret til at være 
på 70.809 kr.pr. måned efter indtægter for takster, og 5.900 kr. pr. måned. Men regnskabet viste at 
enhedsprisen endte med at være på 71.998 kr. pr. måned og 5.999 kr. pr. måned. Dette tal dækker 
over udgifter til løn og andre personaleudgifter, daglig drift samt faste udgifter.  
  
For budgetår 2020 er den gennemsnitlige enhedspris for samme plads estimeret til at være på 72.837 
kr. pr. måned og 6.069 kr. pr. måned. 
  

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Pædagogik:  
Forvaltningen er i gang med at implementere sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor 
der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i 
kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksom på arbejdsmiljøet. 
Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er 
ved at blive implementeret:  
   
•        Medarbejdertilfredshed og –fastholdelse  
•        Rekruttering af uddannet personale samt vikarer  
•        Pædagogisk og faglig udvikling   
   
Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de 
arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 
pædagogiske principper eller andet pædagogik børnehaverne selv vælger at bruge, børne-
mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med institutionerne 
koncentreret sig om emnet ”arbejdet med hver enkelte barns handleplan og have barnets 
udvikling i centrum.   
   
Økonomistyring:  
Forvaltningen vil i samarbejde med Koncernservice fortsat koncentreret sig om at de 
budgetansvarlige klædes på at kunne udøve budgetkontrol på deres områder. Ligesom 
forvaltningen vil arbejde for at der udarbejdes principper i form af nøgletal, ved tildeling af 
bevillinger til børn relateret ydelser og aktiviteter. 
 
N:B 
Bevillinger til vikarudgifter på dagtilbudsområdet: tidligere blev der afsat bevillinger til vikarudgifter 

til hver daginstitution, svarende til 4 % af det samlede bevillinger til timeløn og månedsløn. I dag er 

der KUN afsat 460.992 kr. til vikarudgifter – svarende til 0,34% af en samlet bevilling til lønninger på 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

25 
 

136.010.868 for vuggestuer, børnehaver og integreret institutioner. Dette kan skyldes, at flere 

pædagogisk uddannede ansættes i forhold til tidligere, og ansættelserne af flere uddannede, gør at 

bevillinger til vikarer automatisk bliver færre, selvom behovet er det samme.   

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1:   
Kommunalt tilskud til selvejende institutioner  
 
Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  
Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en driftsoverenskomst med 3 selvejende institutioner i 
Nuuk.  Jf. Bemærkningerne til § 10, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk 
udviklende tilbud til børn i førskolealderen, kan Kommunalbestyrelsen selv fastsætte indholdet af 
driftsoverenskomsten, som kan variere fra institution til institution.   
  
Principperne for kommunens tildeling af tilskud er:  

• At forudsætningerne for institutionens formål må ikke være formue skabende  

• At bestemte faggrupper må ikke favoriseres under indskrivningen af børn  

• At kommunalt driftstilskud må være på max 50% af godkendt driftstilskud. 
 

Det koster den nuværende opgaveløsning:  

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Driftstilskud til 3 selvejende institutioner  3.249     3.249   

  
Konsekvenser hvis opgaveløsningen fravælges:  
At forældrebetalingen bliver meget højere end kommunale takster, og at flere forældre udmelder deres 
børn fra de selvejende institutioner. Dette vil resultere flere børn på kommunens venteliste til 
børnehaver.  
  

Råderum nr. 2:  

Bespisning af børn i børnehaver 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunen sørger i øjeblikket for bespisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden 

ydelse, og opgaven kan derfor fravælges. 

 

Bespisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad. 

Bespisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.  

 

I alt er der ansat 6 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 6 institutioner. Under 

sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de 

enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 
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Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fødevarer, løn til 6 køkkenmedhjælpere 2.585  -462  2.123  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret 

kost, eller at de slet ingen madpakke har med, dette trods for at taksterne reduceres.  
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Formål 03010400000 Integreret institution 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik 

Ansvarlig organisatorisk enhed Dagbudsafdeling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 16. af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 86.895 -8.943 77.952 

Råderum (KAN områder) 9.631 -795 8.836 

I alt: 96.526 -9.738 86.788 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet dækker over kommunens integrerede institutioner. Der er 15 integrerede institutioner fordelt 

med 12 i Nuuk, 2 i Tasiilaq, og 1 i Ittoqortoormiit. De integrerede institutioner er sammensat af både 

vuggestuegrupper og børnehavegrupper, også kaldt stuer.  

En undtagelse er institutionen Umiaq, som består af to børnehavestuer og to specialafdelinger til 

handicappede eller udviklingshæmmede børn. 

 

Der er 4 bygdetilbud (Meeqqat Ornittagaat) 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. 

 

Aktivitetsmål 

Der er 996 pladser i de integrerede institutioner i Kommuneqarfik Sermersooq (406 i vuggestuer, og 

590 i børnehaver). 

 

Ifølge Grønlands Statistik er der 2.104 børn i alderen 0-6 år i Kommuneqarfik Sermersooq pr. 01. 

januar 2020.  

I de fire bygdetilbud i Isortoq, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq er der i alt 67 pladser for 3-6 årige. 

Personalenormeringen er 3 ansatte i hvert bygdetilbud.   

 

Institutionerne har én leder, som har det overordnede administrative og faglige ansvar for institutionen. 

Personalenormeringen bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. 

december 2012. I de 15 integrerede institutioner er der 68 stuer i alt med følgende 

personalenormering:  

Lederstillinger: 15 

Souschefer: 15 

Pædagoger inkl. souschefer: 68 

Barne- og socialmedhjælpere: 68 

Stuemedhjælpere: 68 

 

Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale: 

 

Køkkenassistenter: 18 

Rengøringsassistent: 15 
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På baggrund af budgetrammen for 2019, var den gennemsnitlige enhedspris for hver integreret 

institution estimeret til at være 76.903 kr. per år. Det vil sige, at der i gennemsnit skulle bruges 6.408 

kr. per vuggestueplads per måned. Dette tal dækker over udgifter til løn, daglig drift samt faste 

udgifter. 

 

Ved årets afslutning viser forbruget, at udgifter for hver integreret institutionsplads pr. år pr. barn var 

på 76.904 kr. og 6.409kr. pr. måned.  

 

For budgetår 2020 er en gennemsnitlige enhedspris for hver integreret institutionsplads estimeret til at 

være på 74.793 kr. pr. år og 6.232 kr. pr. måned. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Pædagogik:  
Forvaltningen er i gang med at implementere sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor 
der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i 
kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksom på arbejdsmiljøet. 
Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er 
ved at blive implementeret:  
   
•        Medarbejdertilfredshed og –fastholdelse  
•        Rekruttering af uddannet personale samt vikarer  
•        Pædagogisk og faglig udvikling   
   
Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de 
arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 
pædagogiske principper eller andet pædagogik, som institutionerne selv vælger at anvende, 
børne-mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med 
institutionerne koncentreret sig om emnet ”arbejdet med hver enkelte barns handleplan og 
have barnets udvikling i centrum.   
 

I samarbejde med Nuuk City Development (forkortes NCD) arbejder forvaltningen frem mod 
at bygge integreret institutioner over de næste 10 år.  
   
Økonomistyring:  
Forvaltningen vil i samarbejde med Koncernservice fortsat koncentreret sig om at de 
budgetansvarlige klædes på at kunne udøve budgetkontrol på deres områder. Ligesom 
forvaltningen vil arbejde for at der udarbejdes principper i form af nøgletal, ved tildeling af 

bevillinger til børn relateret ydelser og aktiviteter. 

 
N:B 
Bevillinger til vikarudgifter på dagtilbudsområdet: tidligere blev der afsat bevillinger til 

vikarudgifter til hver daginstitution, svarende til 4 % af det samlede bevillinger til timeløn og 
månedsløn. I dag er der KUN afsat 460.992 kr. til vikarudgifter – svarende til 0,34% af en 

samlet bevilling til lønninger på 136.010.868 for vuggestuer, børnehaver og integreret 
institutioner. Dette kan skyldes, at flere pædagogisk uddannede ansættes i forhold til tidligere, 
og at ansættelserne af flere uddannede gør, at bevillinger til vikarer automatisk bliver færre, 
selvom behovet er det samme.  
 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 
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eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Bespisning af børn i integreret institutioner 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunen sørger i øjeblikket for bespisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden 

ydelse, og opgaven kan derfor fravælges. 

 

Bespisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad. 

Bespisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.  

 

I alt er der ansat 18 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 15 institutioner. Under 

sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de 

enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fødevarer, løn til 18 køkkenmedhjælpere 8.931 -747  8.184  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret 

kost, eller at de slet ingen madpakke har med, dette trods for at taksterne reduceres. 

 

Råderum nr. 2:  

 

Bleer til vuggestuebørn 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Vuggestuer stiller bleer til rådighed til vuggestuebørn.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Bleer 700 -48  652  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Forældrene kommer til at medbringe bleer selv. Konsekvensen kan været, at især lavindkomst familier 

og udsatte børn, måske ikke altid har råd til at medbringe bleer.  
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Formål 0302010000 Grundskole 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik 

Ansvarlig organisatorisk enhed Skoleafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om 

folkeskolen samt bekendtgørelser afledt af 

nuværende og tidligere lovgivning om folkeskolen.  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. 

december 2017 om folkeskolens 

specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand.  

Lovgrundlaget danner udgangspunkt for 

kommunens overenskomst – og aftalebestemte 

lønudgifter. 

Interne politikker og regler Kommuneqarfik Sermersooq skolestyrelses-

vedtægt 

Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og 

Demokraatit i kommunalbestyrelsen 

Sektorplanen for skoleområdet 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 238.212 -1.410 236.802 

Råderum (KAN områder) 21.278 0 21.278 

I alt: 259.490 -1.410 258.080 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet vedrører 16 skoler samt fælles konto for administrationen. Ved skolestart for skoleåret 

2020/2021 bliver antallet af elever på 2.772, hvoraf de 151 er SP-elever (speciel undervisning).  

 

Området skal sikre at samfundets borgere har et politisk vedtaget uddannelsesniveau, og den ønskede 

effekt er beskrevet i Inatsisartutlov om folkeskolens § 2 – formålsparagraffen. 

 

Skolepolitikkens målsætning er blandt andet at indføre undervisning i engelsk fra trin 1. Dette blev 

iværksat for alle 1. klasser med start fra skoleåret 2017/2018. Forventningen er, at engelskundervisning 

fra 1. klasse vil bidrage til at løfte elevernes trintest resultater og afgangsprøver i engelsk.  

 

Derudover gav skolepolitikkens målsætning om at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, en 

anledning til at starte med at udvikle rammerne for, hvordan skoler og virksomheder kan samarbejde og 

derigennem øge elevernes kendskab til hvilke muligheder der har på arbejdsmarkedet. Opstart i 

samarbejde med CSR-Greenland ”QAQISA”. 

 

Et fælles kommunale projekt ”Et løft af den grønlandske folkeskole”, også kaldet ”KIVITSISA”, er startet. 

Der er ansat 3 læringskonsulenter som er med til at implementere skole IPads på skolerne, samt 

kompetenceudvikling blandt alle lærere og ledere. Derudover er der ansat 8 ikiortit, som har til opgave at 

støtte deres kolleger under implementeringen af IPads.  

De indgår således i forløbet med skole IPads, hvor de er med til at forberede, gennemføre og evaluere 

undervisningsforløbet, ligesom de er til rådighed for løbende vejledning og sparring.  Alle skoler i Nuuk har 

fået implementeret IPads. Det næste bliver skolen i Paamiut og bygder og udstyret er købt. Tasiilaq og 
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dens bygder får det i 2021. Indførelsen af skole IPads har resulteret i flere behov i form af rådgivning og 

vejledning af IT-didaktiske vejledere og IT-rådgivere. 

 

Derudover er der øget fokus på internationalisering/globalisering, som er i tråd med skolepolitikken, hvor 

der er indgået et samarbejde med en ekstern konsulent, om hjælp til at søge Erasmus+ midler, som er 

EU´s uddannelsesprogram, der giver tilskud til studierejser og udveksling mellem klasser. 

 

Aktivitetsmål 

Tabellen viser en oversigt over antal elever, lærere samt årsnorm for skoleåret 2020/202 sammenlignet 

med skoleåret 2019/2020.  
 

  Antal klasser 
Antal elever 

uden SP-elever 
SP-elever Lærernorm Årsnorm 

Diff 
årsnorm 
pr sko. 

Diff 
lærer 

Skole 19/20 
20/2

1 
19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

19/20 18/19 

20/21 19/20 

Atuarfik Hans 
Lynge 

21 22 499 527 8 9 45,07 45,75 93.723,28 94.930,56 1.207,28 0,68 

Kangillinguit 
Atuarfiat 

20 20 442 464 20 21 46,02 47,26 95.712,08 98.229,42 2.517,34 1,24 

Nuussuup 
Atuarfia 

17 16 253 294 47 44 56,56 53,09 
117.485,6

4 
110.392,6

0 
-

7093,04 
-3,47 

Ukaliusaq 20 20 415 428 23 17 50,16 46,23 
104.280,3

6 
96.098,88 

-
8.181,48 

-3,93 

Atuarfik Samuel 
Kleinschmidt 

20 20 352 369 37 34 54,79 51,71 
113.727,1

4 
107.352,3

8 
-

6.374,76 
-3,08 

Kapisillit 
Atuarfiat 

1 1 5 5 0 0 1,69 1,65 3.584,84 3.383,36 -201,48 -0,04 

Qeqertarsuatsia
ani Atuarfik 

2 2 15 14 0 0 3,35 3,03 6.976,20 6.287,42 -688,78 -0,32 

Tuiisaq 10 10 130 159 17 17 24,69 24,57 50.976,76 50.929,62 -47,14 -0,12 

Arsuup Atuarfia 1 1 6 6 0 0 1,77 2,1 4.401,70 4.346,38 -55,32 0,33 

Ejnar 
Mikkelsenila 
Aluarpia 

5 6 56 49 0 0 8,68 9,75 17.852,98 20.058,24 2.205,26 1,07 

Tasiilami 
Alivarpik 

21 22 341 346 41 30 58,76 58,03 
122.002,8

0 
120.687,0

0 
-

1.315,80 
-0,73 

Kulusumi 
Alivarpik 

3 3 21 29 5 7 8,54 9,16 17.596,56 19.004,90 1408,34 0,62 

Isertumi 
Alivarpik 

1 1 8 10 0 0 2,58 2,1 4.967,54 3.749,38 
-

1218,16 
-0,48 

Kuummiuni 
Alivarpik 

2 2 28 26 0 0 4,5 3,1 9.204,58 7.157,18 -2047,4 -1,4 

Tileqilaami 
Alivarpik 

2 2 15 12 0 0 5,43 3,32 11.162,22 5.917,82 -5244,4 -2,11 
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Sermiligaami 
Alivarpik 

3 3 41 34 0 6 5,28 6,65 10.890,66 13.640,10 2.749,44 1,37 

  
149 151 2627 2772 198 185 377,87 367,5 

784.545,3
4 

762.165,2
4 

-
22.380,1

0 
-14,81 

             
Difference 

 

2  145  -13  -10,37  -22380,1 

  
 

  

 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Engelskundervisning i de yngste klasser, som startede i skoleåret 2017/2018, har vist sig at være et godt 

tiltag og det går godt med undervisningen. På de enkelte steder/bygdeskoler foregår undervisningen 

gennem fjernundervisning med en mentor blandt ansatte i bygdeskoler.  

 

For skoleåret 2018/2019 har alle skoler haft fokus på en bedre trivsel blandt lærere og elever. Flere tiltag i 

form af familieklasser og supplerende undervisning er oprettet og de fleste skoler har socialrådgivere 

ansat.  

 

Jf. kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 viste resultaterne fra trintestene i grønlandsk for 3. og 

7.klasser, at elever i Atuarfik Tuiisaq Paamiut, Nuussuup atuarfia og USK for 3. klasser og i ASK og USK 

for 7 klasser lå over(grønt) landsgennemsnittet. Resultaterne fra resten af skolerne lå under(rødt) 

landsgennemsnittet.  

 

Trintestene i dansk og matematik viste, at resultaterne for næsten alle skoler lå over landsgennemsnittet. 

Sådan var det også for resultaterne i engelsk for 7 klasser. Der var ikke medtaget resultater fra 

bygdeskolerne, da der var for få elever i skoleåret 2018/19.  

Atuarfik Trintest 
3.kl og i 7.kl 2019 

3.kl. 
elever 

Grønlandsk Dansk 
Matemati

k 
7.kl. 

elever 
Grønlandsk Dansk 

Matemati
k 

Engelsk 

Gennemsnit Land 
2019 

715 45 (716) 55 (710) 52 (718) 662 66 (664) 57 (662) 41 (662) 61 (661) 
Gennemsnit Land 

2018 698 50 55 53 652 63 57 41 57 

Gennemsnit 
Sermersooq 

306  35 (306) 57 (302) 48 (309) 252 60 (253) 

  71 

(252)  44 (252) 75 (252) 

AHL 72 39 72 55 26 64 91 74 97 

ASK 37 36 40 39 32 69 63 43 67 

Atuarfik Tuiisaq  13 78 83 63 14 63 48 45 60 
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Tallene under hver rubrik indikerer løsningssikkerhed i procent under testene.  

For at højne resultaterne af trintesten, er der planlagt forskellige tiltag: 

• supplerende undervisning til de elever der er faglig svage,  

• faglig små kurser i det store fag  

• supplerende undervisning til udefra kommende de elever ikke kan tale dansk og grønlandsk.  

 

Desuden er specialundervisningslærerne på videreuddannelses forløb. Matematiklærerne i ældstetrinnet 

skal på matematik kursus. Samtidig arbejdes der fortsat på indføring af IPads, som et redskab i det fleste 

fag. 

 

 

Kangillinnguit 42* 26 55 43 41 64 82 38 86 

Nuussuup 
Atuarfia 19 55 74 58 23 64 58 44 63 

Tasiilami 
Alivarpik 

41* 24 31  27 25 55 45 35 35 

USK 44 54 61 59 49 66 76 46 88 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne 

love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne 

politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Bespisning af skoleelever  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en aftale med Brugseni om levering af skolemad til skoler i Nuuk 

og Tasiilaq. I Tasiilaq indgår bespisning af elevhjemsbørn også i aftalen. For Nuuk skoler, undtagen 

Atuarfik Hans Lynge, er den prismæssige aftale for 1.500 elever på 19,50 kr. pr. elev. For Atuarfik Hans 

Lynge er prisen for 380 elever på 24,25 kr. pr. elev inkl. egen servering. Og for skolen i Tasiilaq inkl. 

elevhjemsbørn 29 kr. pr. elev. 

 

Udover ovennævnte skal tildelte skolemadsordninger i Pâmiut, Ittoqqortoormiit samt bygderne i vest og 

øst medregnes. Der tildeles kr. 3.278 pr. elev/år. 

 

Selvstyret har besparet bevilling af skolemadsordninger. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Bespisning (forplejning) til skoleelever 8.503 0 8.503 
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Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, 

eller at de slet ingen madpakke har med. 

Brugseni betaler 10.000 kr. pr. måned for forpagtningen af kollegiekantinen i Tasiilaq, desuden betaler de 

en provision af omsætningen i kantinen, der ikke vedrører skolemadsordningen, på 5% af den samlede 

omsætning. Denne del vil kommunen miste.  

 

Råderum nr. 2:  

Skolebuskørsel  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en særskilt underaftale til hovedaftalen med Nuup Bussii, hvor 

skolebørnene har mulighed for at køre gratis med alle selskabets officielle busruter på alle skoledage i 

tidsrummet kl. 07:00 – 21:00. Eftersom aftalen kan opsiges af Kommuneqarfik Sermersooq med 12 

månedsvarsel, kan evt. besparelse først ske fra 01. januar 2022.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Buskørsel – udbetales kvartalsvis 3.638  0  3.638 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

En af målsætningerne med udvidelsen af muligheden for gratis buskørsel for skolebørnene var, at de får 

muligheden for at tage bussen til og fra sports-og kulturaktiviteter efter normal skoletid. Flere børn kan 

måske ikke tage til disse aktiviteter, hvis gratis buskørsel stopper.  

  

Råderum nr. 3:  

Lejrskoler og studierejser for elever 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Forvaltningen for Børn og Skole udbetaler et tilskud på 3.000 kr. pr. elev til alle 9 klasser til deres 

studierejser. Alle 4 og 6 klasser tager på lejrskole og udgiften til tur-/retur sejlads og brændstof betales fra 

denne konto.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.000  0  1.000 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, ikke har råd til at deltage i en 

studierejse, hvis egen betalingen bliver højere.  

Råderum nr. 4:  

Driftstilskud til Nuuk Internationale friskole 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq udbetaler et årligt ikke lovpligtig driftstilskud på 2.790.201 (2020 tallet) til 

Nuuk Internationale friskole.  
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.790  0  2.790 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er, at forældrebetaling bliver højere end den er i dag.  

 

Råderum nr. 5 

Skolernes holddelingstimer  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Skolerne har fået tildelt holddelingstimer 24.618 timer samlet for skoleåret 2020/21, svarende til 11,84 

lærerstillinger. Timerne bruges til f.eks. til sp-elever og der tildeles 6 timer pr. elev i 2-9 klasser.   

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 4.682  0  4.682 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulig konsekvens kan være, at sp-elever ikke får den støtte som de har brug for. Ligesom de svage 

elever ikke får den støtte de har brug for i selve klassen. Grundet klassekvotienten på 26 elever i en 

klasse, har holdtimerne været godt især for de svage elever.   

 

Råderum nr. 6 

Engelsk undervisning for yngste trin 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Skolerne har fået tildelt 3.496,80 timer, svarende til 1,69 lærerstilling, for skoleåret 2020/2021.  Hver 1-3 

klasser får tildelt 1 ekstra lektion.    

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 665  0  665 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Forvaltningens vurdering er, at både forældre og elever har været glad for engelsk undervisning og 

erfaringen viser, at børnene lærer hurtigt. Denne udvikling vil stoppes, hvis undervisningen spares væk. .  
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Formål 030202 Fritids-og aktivitetstilbud 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik MA 

Ansvarlig organisatorisk enhed Skoleafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og 

fritidsvirksomhed. 

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 51.631 -3.537 48.094 

Råderum (KAN områder) 785 -133 652 

I alt: 52.416 -3.670 48.746 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet vedrører AKO for 1-3-årige, Fritidsordning (FRO) for 4-7 klasser og junior- og seniorklubber i 

Nuuk. 

 

I de andre byer end Nuuk er der skolepasninger, fritidsklubber og seniorklubber. 

 

Skolepasninger/AKO er SKAL områder, hvorimod FRO og junior-og seniorklubber er KAN områder.  

 

AKO-ordningerne er underlagt Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende 

tilbud til børn i førskolealderen og fritidsklubber er underlagt Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om 

kultur- og fritidsvirksomhed. 

 

Aktivitetsmål 

Atuareernerup Kingorna Ornittakkat (AKO) for 1-3 klasser. Alle tal er pr. 31. juli 2020. 

 

Oversig over AKO i Nuuk 

Navn Normering Aktive Tilknytning til skole 

Nariusaaq 100 91 Nuussuup atuarfia 

Narsarmiutaq 150 127 USK 

Illu 115 107 ASK 

MIniklub AHL 180 104 Atuarfik Hans Lynge 

Qajaasat 135 138 Kangillinnguit skole 

Personalenormeringen er fastsat til 1 ansat per 6 børn. Der er forældrebetaling for de børn der er 

indskrevet i AKO.  

 

Skolepasninger 

I de andre 2 byer end Nuuk er der skolepasninger, samt 1 bygd. Ittoqqortoormiit har ingen.   

Navn Normering Aktive 

Aamarngaar, Tasiilaq 120 78 

Nanoq, Paamiut 60 53 
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Qeqertarsuatsiaat 25 16 

 

Personalenormering i skolepasninger følger en ”tommelfingerregel” på 1 ansat pr. 10 børn, inkl. leder. 

Til sammenligning er der for børnehaver 1 ansat pr. 6,67 børn. Det forventes, at ledere udfører 

administrative ledelsesopgaver mellem kl. 08.00 – 12.00, før børnene kommer efter skole. Der er 

heller ikke fastsat krav om uddannelse for de ansatte, udover krav om pædagoguddannelse for leder- 

og souschefstilling.  

Det er gratis at være i en skolepasning.  

 

Fritidsordning (FRO) for 4-7 klasser.  

Der er 2 FRO i Nuuk og der er forældrebetaling.  

Navn Normering Aktive 

Aqqaluk, Nuuk 70 67 

Inneruulat, Nuuk 70 65 

 

Junior- og senior Klubber 

Personalenormering er ifølge lovgivning, at leder og medarbejdere skal have de nødvendige 

kvalifikationer. Der følges en ”tommelfingerregel” på 1 ansat pr. 15 børn/unge. 

Navn Normering Brugere 

Junior-og seniorklub Iginngut Tasiilaq 120 * 

Junior-og seniorklub Kalaaleq, Paamiut * * 

Junior-og seniorklub Umimmak, ITT * * 

Inneruulat, Nuuk 200 45-60 

Qajaasat, Nuuk 100 40-55 

Klub 3900, Nuuk 100 20-35 

Illu, Nuuk 250 70-80 

NUIF 400 80-150 
*ikke oplyst ved deadline 
 

Det er gratis at være i en junior- og seniorklub.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes med at få gjort NUIF til Ungdomscenter (videncenter) for den samlende og 

koordinerende funktion for klubberne i Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

Derudover arbejdes der med faglig udvikling af personalegrupperne i klubberne, for derigennem at 

hæve det faglige niveau og skabe bedre aktivitetsmuligheder for brugerne. Mia-Sommerlejren er nu 

også styret og koordineret fra NUIF. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

38 
 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr.1:  

Bespisning for børn i AKO og FRO 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning: 

Børn i AKO og FRO får serveret mellemmåltid om eftermiddagen.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 785  -133  652 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret 

kost, eller at de slet ingen madpakke har med.  
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Formål  PPR 302040000  

Udvalg  Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning  MA  

Ansvarlig organisatorisk enhed  Rådgivningsstab (Misi)  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   • Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om 

pædagogisk udviklende tilbud i 

førskolealderen § 5. stk. 3, nummer 4: ”Kommunen 

har endvidere det overordnede ansvar for 

varetagelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning”.  

• Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om 

folkeskolen § 38 nummer 4: ”Det påhviler 

kommunalbestyrelsen, jf. §43, stk. 1, at sørge for 

pædagogisk-psykologisk rådgivning”.   

•  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. 

december 2017 om specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand i folkeskolen  

• Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte 

til børn  

Interne politikker og regler (det kan vi ændre 

på)  

• Nuup Kommuneas skolestyrelsesvedtægt  

• Kommunalbestyrelsens koalitionsaftale  

• Kommende skolepolitik  

• Sektorplanen for skoleområdet  

• PPR-aftalen, som er indgået 

mellem daværende KANUKOKA på vegne af 

Kommunalbestyrelserne i Grønland, som omhandler 

udlægning af Pædagogisk-psykologisk Rådgivning 

samt vidtgående specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand i folkeskolen til 

kommunerne (fra Selvstyret) med virkning 1. januar 

2012.    

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

SKAL områder  6.267  Ingen  6.267  

Råderum (KAN områder)  802  Ingen  802  

I alt:  7.069  Ingen  7.069  
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Bemærkning til “udgifter”: Nuværende benytter Misi omkring 75 % af det økonomiske råderum til 

lønninger til 10 ansatte til Misi. Dette udgør omkring kr.: 5.200.000. 

I lovgivningen er der ikke fastsat hvor mange medarbejdere som skal være i Misi, og derfor svært at 

opdele “udgifter” i kan og skal områder.   

  

Ovenstående udregning, omkring skal og kan områder, er at Misi benytter lidt over halvdelen af 

arbejdstiden til at få udarbejdet SKAL opgaver, og den resterende tid, benyttes til forebyggelse, 

tjenesterejser mm, og dermed kan opgaver, som er beskrevet herunder i ”Råderum”. 

  

Generelle kommentarer til området  

Pædagogisk-psykologisk rådgivning omfatter følgende skal opgaver, ifølge lovgivningen:  

• Yde Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning omkring børn i førskolealderen.  

• Yde Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning omkring børn i folkeskolen.  

• Udarbejde Pædagogisk-Psykologisk Vurdering.  

• Mindst én gang årligt vurderer Rådgivningen art og omfang af den iværksatte 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand af den enkelte elev.   

  

Den 1. januar 2012 overgik Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning samt vidtgående specialundervisning og 

anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen til kommunerne, og i den forbindelse blev der indgået 

en PPR-aftale. Aftalen blev indgået af daværende KANUKOKA på vegne af 

kommunalbestyrelserne (Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og 

Kommune Kujalleq) og Grønlands Selvstyre. Efter KANUKOKA´s nedlæggelse i 2018, er denne aftale ikke 

længere gældende. Da der ikke er indgået nye aftale, eller beskrivelse af forventelige arbejdsopgaver 

håndteret af PPR, følger Misi Sermersooq fortsat de listede arbejdsopgaver i aftalen, samt udvidelsen af 

PPR-funktionen, som omfatter alle børn og unge mellem 0 og 18 år.   

  

PPR arbejder efter nedstående opgaver:   

• Direkte intervention (undersøgelser, samtaler, undervisning)  

• Indirekte intervention (rådgivning og supervision)  

• Forebyggelse (arbejdsgrupper, tværfaglige teams og projektarbejde)  

• Vurdering af børn med vanskeligheder (kognitivt, sprogligt, motorisk, perceptuelt, socialt og 

emotionelt)  

• Rådgivning og vejledning af forældre og fagpersoner, herunder pædagogisk personale og 

lærere  

• Koordinering af den vidtgående specialundervisning  

• Samtaler med børn, unge og deres forældre  

• Kortere samtaleforløb  

• Observation af børn  

• Anbefalinger til fagpersoner  

• Skriftlige rapporter om arbejdet  
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• Supervision til fagfolk.   

  

Pædagogisk-psykologisk rådgivning har til formål at fremme trivsel, læring og udvikling hos 

børn imellem 0-18 år. Dette opnås primært gennem forløb, hvor de voksne omkring barnet 

(pædagogisk personale, lærere, forældre) bibringes ny viden og nye værksøjer til at 

hjælpe/stimulere/undervise barnet. Undersøgelser af individproblematikker anvendes også, når det 

skønnes hensigtsmæssigt.   

 

Misi servicerer hele Kommuneqarfik Sermersooq. I Misi ser bemandingen således 

ud: 1 Rådgivningschef, 4 Psykologer, 5 Børne- og ungekonsulenter og 1 Tale-hørerpædagog.  

  

Størstedelen af Misis budget, omkring 75 %, går til lønninger af Misis nuværende 10 personale. Det 

resterende budget, går til Tjenesterejser, Kurser, Uddannelse, Testmateriale, Pædagogisk materiale og 

andre udgifter, som indgår i Misi´s daglige drift.  Derfor har det været svært at præciserer hvilke 

udgifter der bruges på skal og kan. Dog benyttes omkring 8900 arbejdstimer ud af 17.800 (hvis Misi er 

fuldtallige) på skal opgaver.   

  

Misi vil fortsat have fokus på:  

• At servicere de voksne, som arbejder med børn imellem 0-18 år, så det fremmer barnets trivsel, 

udvikling og læring.  

• Tilbyde rådgivninger til hhv. pædagogisk personale, lærere/rådgivningslærere og forældre.   

• Udarbejde Undersøgelser, Efterskoleudtalelser og pædagogisk-psykologiske vurderinger.   

• Én gang årligt vurdere art og omfang af den iværksatte specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand, på alle kommunens folkeskoler.   

Aktivitetsmål  

Misis aktiviteter i løbet af 2019:  

• Årligt antal rådgivninger: 311  

• Undersøgelsesforløb: 87  

• Årligt antal specialundervisningsvurderinger (SP): ca. 230  

• 30 oplæg til forældre eller pædagogisk personale.  

• Deltaget i 9 radioudsendelser i KNR – Nunatta nipaa, som omhandler pædagogik.   

• Tjenesterejse i hhv. Paamiut, Tasiilaq, Isertoq og Tiilerilaaq i efteråret 2019.   
Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen?  

I slutningen af 2019 havde Misi 20 undersøgelser på ventelisten, hvor den længste ventetid var ca. 4 

måneder. Misi har prioriteret denne arbejdsopgave højt i 2019, da Misi ønsker at nedbringe ventetiden 

til max 2 måneder fremadrettet, da det er vigtigt med hurtig opsporing og rettidig indgriben over for 
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oplevede udfordringer omkring børn, så de voksne så tidligt som muligt kan få redskaber til at afhjælpe 

problematikken.   

  

Indsatsen med at prioritere denne arbejdsopgave er lykkedes, da Misi på et år har formindsket 

ventetiden på 3. måneder.   

  

Misi vil fortsat tilbyde lærere, pædagogisk personale samt forældre rådgivning, da Misi oplever, at det 

er et tilbud, som bliver benyttet meget. Ventetiden for rådgivning er gennemsnitlig 1-4 uger efter 

henvendelse.   

  

Misi forventer at skulle behandle ca. 210 Specialundervisnings-indstillinger/årligt. Til skoleåret 

2020/2021 fik Misi i ultimo 2019 tilsendt 188 indstillinger til det årlige Specialundervisnings-rul (SP-

rul). Misi får ca. 20-30 SP-indstillinger, uden for det årlige SP-rul.  

Ud over de lovbundende arbejdsopgaver har Misi også fokus på forbyggende tiltag som skrevet i PPR 

aftalen, og ønsker fremadrettet at have yderligere fokus på forbyggende tiltag.  

  

Det er fokus på, at Misis medarbejdere udvikler deres viden og faglighed, da der konstant kommer ny 

viden på PPR-området.  
 
RÅDERUM:  

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love 

og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne 

politikker, regler m.v. vil dette kræve?  

Råderumsbeskrivelse:  

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som:  

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.   

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.   

  

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de 

tilhørende udgifter.  

Råderum nr. 1:   

Pædagogisk-psykologisk rådgivning, Undersøgelser og Efterskoleudtalelser, som omhandler Børn og 

Unge, som ikke længere går i Folkeskole, men er under 18 år.  

Beskrivelse af nuværende opgaveløsning  
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Ifølge ”Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud i 

førskolealderen”, og ”Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen” påhviler det 

Kommunalbestyrelsen at sørge for pædagogisk-psykologisk rådgivning af børn i førskolealderen 

og pædagogisk-psykologisk vurdering af børn i folkeskolen, hvis skoleleder indstiller til dette.   

  

Da PPR-aftalen efter nedlæggelse af KANUKOKA ikke er gældende længere, skal 

Kommunalbestyrelsen lovgivningsmæssigt ikke længere tilbyde mulighed for pædagogisk-psykologisk 

rådgivning af børn, som ikke længere er i folkeskolen.   

  

Misi tilbyder nuværende fortsat rådgivning til forældre, selvom deres barn ikke længere er i folkeskole. 

Ydermere tilbyder Misi fortsat Undersøgelser og Efterskoleudtalelser, hvis Misi får henvendelser fra 

forældre til børn, som ikke længere går i folkeskole. Hvis et barn ønsker at ansøge om at komme på en 

Specialefterskole, er det ofte et krav fra Specialefterskolen, at der foreligger en PPR 

Efterskoleudtalelse.   

  

Det koster den nuværende opgaveløsning:  

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Estimeret 120 arbejdstimer årligt  30  0 30 

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

• Misi vil ikke længere kunne tilbyde rådgivning til forældre til børn, som ikke længere går 

i Folkeskole.  

• Misi vil ikke længere kunne tilbyde at lave Undersøgelser og Efterskoleudtalelser, til 

børn som er gået ud af Folkeskolen.   

• Det kan f.eks. ramme børn og unge, som efter endt folkeskoleforløb, året efter ønsker at søge 

ind på en Specialefterskole i Danmark eller i Grønland.   

    

Råderum nr. 2:   

Åben Rådgivning til Forældre, uden tidsbestilling  

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:   

Misi tilbyder hver torsdag i tidsrummet 13.00 – 15.00 Åben Rådgivning til forældre. Forældrene behøver 

ikke at have haft kontakt til Misi før, men kan enten modtage telefonisk rådgivning eller 

møde personligt op og modtage rådgivning af en af Misis psykologer.   

Dette tilbud er ikke lovpligtigt.    

  

Det koster den nuværende opgaveløsning:  
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Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Estimeret 95 arbejdstimer  15  0 15 

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

Ringere service for borgerne, da de ikke vil have mulighed for at henvende sig til Misi, uden først at 

have henvendt sig igennem pædagogisk personale i daginstitution eller Rådgivningslæren på skolen.    

  
 
Råderum nr. 3:  

Rådgivning til forældre   

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

På nuværende tidspunkt kan forældre til børn i Sermersooq Kommune selv henvende sig til Misi, hvis 

de oplever udfordringer hos deres barn. På henvendelsesskemaet skriver forældrene hvilke 

udfordringer de oplever og hvad de godt kunne tænke sig rådgivning omkring.   

  

Misi inviterer alle forældre, som ønsker Rådgivning, til Misi, også selvom det 

ikke omhandler pædagogisk-psykologiske problemstillinger.   

Sådanne problemstillinger kan være: Cutting, Selvmordsproblematikker, et barns skiftende adfærd 

grundet at forældrene er gået fra hinanden, Angstsymptomer, Voldspræget adfærd, Psykoedukation, 

ADHD/ADD, Udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, Overgreb, Konflikter, mm.   

  

Hertil yder Misi rådgivning, så forældre bedst muligt kan støtte barnet i dennes hverdag, uanset hvilken 

oplevede problematik forældrene oplever. Hvis Misi ikke kan komme med rådgivning til den oplevede 

problematik, kan Misi vejlede forældrene til, hvor de kan henvende sig for at få den rette hjælp, eller 

tilbyde at lave en dybtgående undersøgelse, hvis det omhandler PPR.   

  

I bekendtgørelsen for specialundervisning § 8 står der ”En elev og forældre til en elev kan selv anmode 

klasselæren om indstilling af et forhold af pædagogisk, psykologisk karakter vedrørende eleven 

til pædagogisk-psykologisk vurdering af elevens behov”.  

Det betyde, at Kommunalbestyrelsen kun er forpligtet til at tilbyde Rådgivning, når det omhandler et 

forhold af Pædagogisk, psykologisk karakter, og at forældrene først skal henvende sig til elevens 

klasselærer, for at blive indstillet til Misi.    

  

Misi vil fortsat skulle yde rådgivning til forældre, når læreren har lavet en henvendelse. Dog 

oplever Misi en øget efterspørgsel på forældrerådgivninger, når forældrene selv har mulighed for at 

henvende sig til Misi. Derfor er det ikke til at vide, hvor mange forældrerådgivninger Misi vil have haft, 

hvis det først skule gå igennem læreren.   
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Det koster den nuværende opgaveløsning:  

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Estimeret 680 arbejdstimer  177   0   177 

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

• At klasselærerne og Rådgivningslærerne på kommunens skoler får flere arbejdsopgaver, hvis 

forældrene ikke længere selv kan tage direkte kontakt til Misi.   

• At forældre, som oplever udfordringer med deres barn i hjemmet, som ikke er 

direkte af pædagogisk-psykologisk karakter, ikke længere kan henvende sig til Misi Sermersooq og 

få Rådgivning til hvordan de arbejder med den oplevede udfordring. Konsekvens kan være, at 

forældrene ikke ved hvordan de skal afhjælpe barnet, som kan betyde mistrivsel hos barnet.   

• Tidlig indsats stoppes. Jo hurtigere en forælder kan få hjælp til en oplevede udfordring, jo 

hurtigere kan barnet blive hjulpet.   

  

 Råderum nr. 4:  

Oplæg til lærere og personale i daginstitutioner og Børnehjem  

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:   

Misi har i 2019 haft større fokus på forbyggende tiltag, så som at afholde oplæg til fagfolk og forældre, 

som indeholder emner af pædagogisk-psykologisk karakter.   

I 2018 fik Daginstitutionerne tilbud om, at Misi kunne afholde oplæg for ledere, personalegrupper og 

forældreaftner om emnet ”aktive børn”, som kunne give de voksne omkring barnet til at pædagogisk 

håndterer disse. I 2019 har der været fokus på at tilbyde oplægget ”Positiv udvikling for 

barnet”. Derudover har Heldagsskolen fået undervisning i ”Ressourceblomsten”, som er Kognitiv, 

Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogiks metode.   

  

Det koster den nuværende opgaveløsning:  

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Estimeret arbejdstimer 300  80   0   80 

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

• Forældre, lærere, pædagogmedhjælpere og pædagogisk uddannet personale vil ikke længere få 

tilbud om oplæg. Dette kan betyde, at de voksne omkring barnet ikke i lige så stor grad tilegner 

sig vigtig viden om pædagogik, som de kan anvende i dagligdagen med børnene.    
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 Råderum nr. 5:  

Tjenesterejse til kommunens byer og bygder  

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:   

Det er ikke lovpligtigt at Misi afholder tjenesterejser, selvom der er lovpligtigt at Misi skal servicere hele 

KS. Alt efter behov for undersøgelser af børn mm. afholder Misi tjenesterejser i byer og bygder.   

  

Det koster den nuværende opgaveløsning:  

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Estimeret arbejdstimer 800 + transport og logi  500   0   500 

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

• Børn i byer og bygder uden for Nuuk, for ikke tilbudt at få lavet undersøgelser.    
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Formål 0307010000 Studiestøtte 

 

Udvalg SIA - Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning SI - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Arbejdsmarkedsområdet – Majoriaq 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte 

Interne politikker og regler  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 5.700 -5.700 0 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 5.700 -5.700 0 
 

Generelle kommentarer til området 

Målet for opgaven er at udbetale elevstøtte til de elever, der opfylder kriterierne for tildeling af elevstøtte. 

Kriterierne for elevstøtte er bestemt af lovgivningen, og selvstyret refunderer 100 procent af kommunens udgifter 

til elevstøtte.  

 

Selvstyret bevilger elevstøtte til et kvotebestemt antal opkvalificeringssøgende under Majoriaq. Kvoten forhandles 

og fastlægges én gang årligt i forbindelse med resultatkontakten om driften af Majoriaq mellem selvstyret og 

kommunen.  

 

Forventningen er, at forbruget på formålet fortsætter med at gå i 0. Det skyldes, at alle udgifter til elevstøtte 

refunderes 100 procent af selvstyret.  

 

 

Aktivitetsmål 

Målgruppen er arbejdsløse og unge der endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet. Disse kan på tilbud under 

Majoriaq få lagt en plan for, hvordan de kan komme videre og på sigt komme ind på eller tilbage til 

arbejdsmarkedet og få hjælp til at finde arbejde. 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Sagsbehandlingen og tilhørende resurseforbrug i forbindelse med registrering af elevernes mødeaktivitet og 

indberetning til selvstyret hører ikke under nærværende formål. Derfor arbejder forvaltningen ikke direkte med 

effektivisering på dette formål. 

 

Udbetalingen af elevstøtte er pålagt kommunen, og inden for lovens rammer har Forvaltning for Velfærd og 

Arbejdsmarked ikke et manøvrerum for besparelser på dette formål. 
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Formål 0308010000 Bomuligheder under uddannelse 

Udvalg Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA 

Forvaltning Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Immikkoortortaq MA 

Ansvarlig organisatorisk enhed Skoleafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 15 af 03. december 2012 om 

folkeskolen. 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 12.150 -170 11.980 

Råderum (KAN områder) 450 0 450 

I alt: 12.600 -170 12.430 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet dækker elevhjemmene i Tasiilaq og Nuuk. Og målet er blandet andet at sikre at elever i 

bygder og yderdistrikter får et fagligt og pædagogisk tidssvarende undervisningstilbud. 

 

 

Aktivitetsmål 

Formålet er at antallet af elever der gennemfører folkeskolen med tilfredsstillende resultat stiger – 

målgruppen er elever fra kommunens bygder og yderdistrikter. 

Skoleafdelingen forventer at elevhjems kapaciteten udvides i takt med implementeringen af ny 

skolestruktur.   

 

Elevhjemmet Kisermaaq er normeret til 22 antal elever på 8.-10. klassetrin 

Elevhjemmet i Tasiilaq er normeret til 48 antal elever på 8. – 10. klassetrin 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Forvaltningen har nedsat et kommissorium, som skal arbejde med afdækning af hele området. 

Hensigten er bl.a. at ensarte arbejdsgange og procedurer for begge elevhjem, ligesom 

forudsætningen for budgettildeling for hvert hjem nedskrives.  

 

Elevhjemmet Tasiilaq: 

Ved skolestart i august 2019 var der 43 elever og i november måned var antallet af beboere reduceret 

til 31.  

 

Forvaltningen har iværksat flere kompetenceudvikling for personalet på følgende områder: 

• Organisation og struktur 

• Funktion som kontaktperson 

• Samarbejde med forældre 

• Underretninger 

• Årshjul for elever og personale 

• Udarbejdelse af en aktivitetskalender 

• Inddragelse af elever i dagligdagen i Elevhjemmet 

• Internt samarbejde i Elevhjemmet 

• Værdier 

• Procedurer 
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I henhold til Tilsynsenhedens anbefaling ønsker forvaltningen at etablere et samarbejde imellem BFA i 

Tasiilaq og Elevhjemmet, så der sikres at der gives den nødvendige støtte til de børn, der bor i 

Elevhjemmet og som har et større behov for støtte i dagligdagen end den personalet i Elevhjemmet 

kan tilbyde.  

 

Elevhjemmet Nuuk: 

Antallet af elever for skoleåret 2019/2020 var på 24 elever, fordelt med 5 elever fra Arsuk, 3 elever fra 

Qeqertarsuatsiaat, 1 fra Kapisillit og 15 elever fra Ittoqqortoormiit. Ud af de 24 elever, var 5 elever fra 

8. klasse. 

 

Alle rejser til og fra Ittoqqortoormiit sker over Island, hvor der kræves en ledsager, som rejser med 

begge veje. Alle elever får betalt 2 årlige rejser – sommerferie og juleferie. Efter de nye 

servicekontrakter vedr. passagerbefordring til og fra Ittoqqortoormiit, er rejserne blevet væsentligt 

dyrere. Eleverne aktiveres på forskellige måder. Der arrangeres fisketure og sælfangst, der 

arrangeres lejrskoler kun for elevhjems elever og det giver en stærkere sammenhold og bedre kontakt 

mellem beboere og personale. Eleverne har mulighed for at tage til fitness og Sisorarfiit, hvor de får 

kort betalt.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1: 

Juleferierejse for elevhjemsbørn 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning: 

Kommuneqarfik Sermersooq betaler for juleferierejser for alle børn i elevhjemmet. Og det er en KAN-

område. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

Driftstilskud til 3 selvejende institutioner  450  0   450 

 

Konsekvensen hvis opgaveløsningen fravælges: 

Den mulig konsekvens kan være, at flere elever, især dem fra Ittoqqortoormiit, ikke har mulighed for at 

se deres familier i ca. 11 måneder.  

Flere har hjemve efter juleferie og sommerferie, hvor de skal ind i faste rammer med hensyn til faste 

hjemmetider, faste sengetider, faste spisetider m.m. Såfremt betalingen for juleferie spares væk, vil 

flere elever have hjemve under julen.  
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04 Erhvervsudvikling 
 

Formål 040101 Fangst og Fiskeri 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  NA 

Interne politikker og regler Forvaltningen har ikke styrende informationer omkring 

politiske ønsker på dette område end at de servicetilbud på 

bevillingsområdet ønskes fastholdt og harmoniseret. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.625 609 1.016 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1.625 609 1.016 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler ydelser vedrørende drift af lokaler til reparation og vedligeholdelse af både og udstyr til 

primært fiskere og fangere, men også til øvrige borgere. Lokalerne stilles til rådighed og værkstederne har 

varierende grad af udstyr i form af løfteanordninger mv.. 

 

Forbrug i form af driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse er en del af ydelserne under denne bevilling. 

 

Endvidere omhandler området drift og vedligeholdelse af kommunens bræt i følgende lokaliteter Nuuk, Paamiut, 

Qeqertarsuatsiaat samt Arsuk. 

Aktivitetsmål 

Forbedret fokus på omkostningsstyring og mulighederne for at over tid få området til at være brugerfinansieret. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Analyser af brugermønster er igangsat. Lige som forskellige scenarier søges analyseret. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

En del af servicefaciliteterne kan sælges /udliciteres. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 04.01.03 Råstoffer 

Udvalg AIA 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sermersooq Erhverv 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler Hovedstadsstrategi  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder) 100  100 

I alt: 100  100 
 

Generelle kommentarer til området 

 

Kommuneqarfik Sermersooq lægger stor vægt på, at udviklingen af råstoffer, både i efterforsknings- og i 

udnyttelsesfasen, sker på åbent og miljømæssigt forsvarligt med inddragelse af lokale virksomheder og 

befolkningen. 

 

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. Aftalerne skal være med til at sikre 

samfundsøkonomisk gevinst af råstofindvindingen.  

 

 

Aktivitetsmål 

 

 

Høringssvar 

• Kommunen udarbejder høringssvar inden for området løbende 

 

IBA-aftaler 

 

• P.t. er der én mine i driftsfase i kommunen. Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyret og mineselskabet 

afholder kvartalvise møder angående IBA-aftalen. Et møde om året skal afholdes i Fiskenæsset. 

• Mineselskabet ønsker at IBA-aftalen skal genforhandles. 

• Skulle et andet mineselskab ønske at gå over i anlægs- og/eller driftsfase, skal der forhandles en IBA-aftale 

mellem Kommunen, Selvstyret og mineselskabet. 

 

Markedsføring 

• Ifølge Hovedstadsstrategien skal Nuuk markedsføres som centrum for Råstofindustrien. Kommunen 

deltager i relevante konferencer og seminar vedrørende emnet. 

  

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 
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Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

IBA-aftale 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Juridisk rådgivning 50   50 

 

Kommunen har i dag én IBA-aftale med et mineselskab som operer inden for kommunens grænser. Selskabet har 

udtrykt ønske om at de gerne vil genforhandle aftalen. Det er ikke blevet taget stilling til det i kommunen, men 

skulle aftalen genforhandles vil der være behov for juridisk rådgivning. 

 

Skulle der forhandles en IBA-aftale med andre mineselskaber der ønsker at drive en mine i kommunen, vil der 

være behov for juridisk rådgivning i forbindelse med forhandling af en IBA-aftale. 

 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

 

Det er en forudsætning for at få en udnyttelsestilladelse, at mineselskaber har en IBA-aftale på plads. 

Såfremt opgaveløsningen fravælges, kan evt. projekter gå i stå. 

 

 

Råderum nr. 2:  

Markedsføring 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Ifølge Hovedstadsstrategien skal Nuuk markedsføres som centrum for råstofindvinding i Grønland. 

Kommunen deltager løbende i relevante konferencer og seminarer. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Deltagelse i konferencer, seminarer, etc. 50    50 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hovedstadsstrategiens målsætninger inden for råstofområdet bliver ikke opfyldt. 
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Formål 04.01.04 Turisme 

Udvalg AIA 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sermersooq Erhverv 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler Turismestrategi 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 127  127 

Råderum (KAN områder) 3.573  3.573 

I alt: 3.700  3.700 
 

Generelle kommentarer til området 

 

Turismen er i udvikling og med flere og flere turister, der søger mod afsidesliggende destinationer og møder 

med nye kulturer, er Grønland en destination, der opnår mere interesse fra det internationale samfund. 

Vi har mange erhvervsdrivende, der allerede driver den udvikling inden for turismen. Kommuneqarfik 

Sermersooq skal være med til at bidrage til det vigtige arbejde for at sikre at turismen fortsat udvikler sig, ved 

at sikre gode rammevilkår og fjerne hindringer. Det skal være attraktivt at være en del af turismen. 

Der har i det seneste år være et stigende fokus på turismen og dens udviklingspotentiale både lokalt, regionalt, 

nationalt og i privat og offentligt regi. Alt dette arbejde danner et solidt grundlag for turismepolitikkens visioner 

for Kommuneqarfik Sermersooq, så den afspejler både erhvervslivets værdifulde input og visioner, samt 

kommunens mål for turismen.  

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker en bæredygtig fremtid med stærke destinationer, en bred vifte af 

virksomheder som ernærer sig ved turismen, med kompetent arbejdskraft, rammevilkår der understøtter 

erhvervet og et turismeerhverv som vokser sig større og stærkere og er en del af flere borgeres hverdag og 

Grønlands fremtid. 

 

Derfor vil vi: 

• Arbejde for optimale ankomst- og adgangsforhold 

• Arbejde for kompetenceudvikling 

• Sikre at rammevilkårene understøtter en positiv og bæredygtig udvikling 

• Støtte op om regionale turismeklyngesamarbejder 

• Mindske aftrykket på naturen og muliggøre at naturoplevelser bliver så bæredygtige som muligt 

• Planlægge og forberede på et større affaldstryk gennem affaldshåndtering og dialog med erhvervet. 

• Arbejde for etableringen af et UNESCO-område i Østgrønland 

• Indgå i partnerskaber, der kan bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling 

 

Aktivitetsmål 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 
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RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Servicekontrakt med NANU Travel 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med Nanu Travel, der genforhandles fra år til år. 

Servicekontrakten pålægger Nanu Travel at udføre turismeinformation og andre turismefremmende aktiviteter i 

Ittoqqortoormiit. Servicekontrakten har til formål at understøtte turismefremmearbejdet i og omkring 

Ittoqqortoormiit. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Servicebidrag 300    300 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Nanu Travel er en nøgleaktør for turismefremmende aktiviteter i Ittoqqortoormiit. Organisationen er med til at 

servicere turister i byen. Deres eksistensgrundlag vil være begrænset uden servicebidrag fra kommunen.  

 

Råderum nr. 2:  

Servicekontrakt med Destination East Greenland  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med Destination East Greenland, der genforhandles fra år til 

år. Servicekontrakten har til formål at understøtte turismeudvikling i Tasiilaq og omegn. 

Servicekontrakten pålægger DEG at udføre følgende aktiviteter: 

• Åbent i turismeinformationen i vintersæsonen og hele sommeren 

• Udarbejdelse af turistinformationsmateriale 

• Repræsentation på internettet og via hjemmesider og Facebook 

• Turistinformation i Kulusuk 

• Turismeseminar i Tasiilaq 

• Messedeltagelse 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

55 
 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Servicebidrag 673   673 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Destination East Greenland er en nøgleaktør for turismefremmende aktiviteter i Tasiilaq og omegn. 

Organisationen skaber arbejdspladser i Tasiilaq, og er med til at servicere turister i byen. Deres 

eksistensgrundlag vil være begrænset uden servicebidrag fra kommunen.  

 

Råderum nr. 3: 

Østgrønlandsk turismepulje 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Den østgrønlandske turismepulje er Kommuneqarfik Sermersooqs støttepulje til initiativer og projekter, der 

forbedrer de generelle rammebetingelser for at drive turismevirksomhed i Østgrønland eller udvikle 

lokalforankrede aktørers produkter. 

Kommunen ønsker med puljen at øge den økonomiske aktivitet, styrke udviklingen i turismen og skabe flere 

arbejdspladser på Østkysten. En bevilling fra støttepuljen kan betragtes som en hjælp i opstartsfasen til 

initiativer, der med tiden vil kunne blive økonomiske selvbærende. Støttepuljen støtter især initiativer som 

understøtter den akutalle nationale turismestrategi. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Puljemidler 600   600 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige turismefremmende aktiviteter i Østgrønland risikerer at gå i stå. 

 

Råderum nr. 4: 

Turismepulje infrastruktur 

2.000.000 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Der har længe været efterspørgsel på blandt andet bedre skiltning, opdatering af vandretur og udvikling af 

kompetencer og faciliteter inden for turisme i bygderne. Derfor blev det godkendt af kommunalbestyrelsen d. 12. 

marts 2019 at afsætte midler til dette formål. 

 

Når det kommer til skiltning skal det konkrete behov afdækkes. Erhvervet melder umiddelbart ud, at der både er 

behov for kulturskiltning og vejviser-skilte, der eksempelvis viser, hvor nærmæeste toilet, bank eller 

udsigtspunkt er. 

 

Ved at opdatere vandreruterne åbnes naturen op, både til glæde for turisterne og borgerne. Endvidere kan man se 

på, hvor der ville være behov for evt. sti-systermer for at minimere aftrykket på naturen. 
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Kyststien i Nuuk er påbegyndt sin første etableringsfase. Ved at lave oplevelseselementer langs kyststien, kan 

man formidle naturen for alle der benytter stien, samt lave interaktive oplevelseselementer der bidrager til at gøre 

det sjovt, spændende og lærerigt for borgere og turister i alle aldre. 

 

For at sikre, at bygderne også får glæde af turismen, foreslås det, at man afsætter en del af midlerne til at 

opbygge kompetencer og faciliteter i bygderne, så de også kan blive en medspiller i turismesektoren. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Forbedring af rammevilkår 2.000   2.000 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

 

Midlerne understøtter de politiske målsætninger om at investere i rammevilkår for turisme. Såfremt puljen 

reduceres vil det være sværere at understøtte de udviklingsmuligheder der opstår på baggrund af 

lufthavnsbyggeriet i Nuuk.  
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Formål 04.01.07 Erhvervsudvikling – øvrige brancher   

Udvalg AIA 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sermersooq Erhverv 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 280  280 

Råderum (KAN områder) 13.635  13.635 

I alt: 13.915  13.915 
 

Generelle kommentarer til området 

 

Området dækker udgifter til Sermersooqs Erhvervs kerneopgaver. 

Afdelingen arbejder med at servicere det private erhvervsliv med henblik på at skabe øget vækst og nye 

arbejdsplader. 

Sermersooq Erhverv fokuserer på at levere en kompetent erhvervsservice, samt bidrage til forbedring af 

rammevilkårene på erhvervsområdet. 

 

Aktivitetsmål 

 

Sermersooq Erhvervs aktivitetsmål fremgår i kommunens erhvervsplan. Erhvervsplanen er udarbejdet gennem et 

samarbejde mellem Kommunen og Erhvervsrådene i Nuuk, Øst, og Paamiut med input fra kommunens Udvalg 

for Økonomi og erhverv, samt input fra kommunens bygdebestyrelser og hovedstadsstrategien. 

 

Formålet med Sermersooq Erhverv er at understøtte skabelsen af bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i det 

private erhvervsliv i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Dette formål udmunder i tre helt konkrete mål, som afdelingen arbejder for at opfylde: 

1. Understøtte skabelsen af flere private arbejdspladser 

2. Understøtte øget vækst i det private arbejdsliv 

3. Sikre tilfredshed med kommunen blandt virksomheder i kommunen. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Råderum nr. 1:  

Personaleomkostninger 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

7 fultidsmedarbejdere 

1 studentermedhjælper 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Løn + pension 4.002   4.002  

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Ikke relevant 

 

Råderum nr. 2:  

Food-lab 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Foodlab består af fysiske lokaler i form af et produktionskøkken og lager-/arrangementslokale. 

Faciliteterne åbner op for alle former for aktiviteter inden for fødevareproduktion, det giver iværksættere uden 

egne faciliteter mulighed for at udvikle deres produkter i et fødevaregodkendt køkken. 

Derudover bliver der afholdt arrangementer og workshop med udgangspunkt i grønlandske fødevarer. 

Foodlab er placeret ved Nuukullak 35. Kommunens lejeaftale for bygningen udløber i 2021, og derfor skal der 

findes et nyt lokale for Food-lab.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Nyt lokale, renovation, udviklingsprojekter og 

netværksaktiviteter 
850   850 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Såfremt opgaveløsningen fravælges vil Foodlab blive nedlagt. 

 

 

Råderum nr. 3 

Nerisa 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Sermersooq Erhverv driver fødevareklyngen Nerisa.  

Fødevareklyngens medlemmer mødes fire gange om året og de primære aktiviteter består af match-making, 

vidensdeling, samarbejdsprojekter, formidling og synlighed. Der tages fat på udfordringerne og potentialet i 

fødevarebranchen, og der arbejdes med de emner som fylder mest hos medlemmerne. 

Der sættes fokus på de barrierer, som madiværksættere oplever, når de ønsker at omsætte ide til forretning. Det 

drejer sig blandt andet om fødevarelovgivningen, der i dag gør det vanskeligt at starte fødevareproduktioner eller 

tilbyde madoplevelser til turister. 

I dag er der omkring 60 medlemmer. 
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Netværksaktiviteter 200   200 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Fødevareklyngen nedlægges. 

 

Råderum nr. 4: 

Iværksætterhus 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq har erfaret, at en del potentielle iværksættere i Nuuk fravælger at starte op en 

virksomhed, fordi de ikke har de fornødne økonomiske midler til at leje sig ind på det private lejemarked, hvor 

der i forvejen er mangel på lokaler. 

Kommunen har en lejeaftale for iværksætterhuset som løber til 2021. 

Kommunen er ikke interesseret i at forlænge aftalen, og leder efter en anden løsning. Ved aftalens ophør skal 

lokalerne renoveres og afleveres i samme stand som kommunen modtog dem i.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Lejeudgifter 1.200  1.200 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Ikke relevant. Kommunen har indgået en kontrakt. 

 

Råderum nr. 5: 

Iværksætterindsatser 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Der afholdes flere møder med iværksættere i Nuuk og langs kysten. 

Der tilbydes hjælp både før, under og efter opstart af nye virksomheder. 

Før opstart tilbydes der hjælp fx med at udvikle en produktidé, en forretningsplan, lægge budget og skaffe 

finansiering. 

Efter opstart tilbydes der hjælp med når den første medarbejder skal ansættes, eller når virksomheden ønsker at 

begynde at eksportere. 

 

Derudover forventes følgende at blive gennemført i 2021 

 

• Regnskabskursus i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut 

• Fiskeriseminar i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut 

• Start-up seminar i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 
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Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Indsatser 500   500 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Kommunens iværksætterrådgivning nedlægges. 

 

Råderum nr. 6: 

Greenland Science Week 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

For at bidrage til en styrkelse af kendskabet til det grønlandske forskningsmiljø, institutioner, projekter og 

samfundsmæssige ønsker til forskning i Grønland og styrke samspillet internt mellem institutioner, samfund, 

erhvervsliv og myndigheder afholdes en årlig grønlandsk forskningskonference. 

For at højne indholdet og udbyttet afholdes uden om selve forskningskonferencen en række tilstødende 

aktiviteter. 

Kommuneqarfik Sermersooq er tovholder på opgaven. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Afholdelse af GSW 300   300 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konferencen vil ikke blive afviklet.  

 

Råderum nr. 7: 

Arktisk Ledelse 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq er indgået i samarbejde med Flies HR angående afholdelse af Arktisk Ledelse i 

Nuuk. Arktisk Ledelse er en videndelingsplatform for ledere, specialister oh HR partnere i Grønland. Formålet er 

at tilbyde både det private og offentlig erhvervsliv en platform hvor ledere og specialister kan mødes, blive 

inspireret og sikre en høj vidensdeling om ledelse og arbejdsmarkedet i Grønland. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Afholdelse af Arktisk Ledelse 100   100 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Arktisk ledelse vil ikke blive afholdt.  

 

Råderum nr. 8: 

Erhvervsråd 
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Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Der blev etableret tre ny erhvervsråd for henholdsvis Nuuk, Paamiut og Østkysten i 2020. 

Erhvervsrådene er et rådgivende organ der kan rådgive kommunen i spørgsmål der vedrører erhverv, samt 

fremkomme med forslag til initiativer inden for erhvervsområdet. 

Der afholdes årligt et seminar mellem AIA og erhvervsrådene. 

Der afsættes midler til projekter baseret på forslag fra erhvervsrådene. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Erhvervsrådsarbejde 972   972 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Såfremt der ikke er midler til erhvervsrådets forslag vil det være svært at engagerer erhvervsrådene.  

 

Råderum nr. 9: 

Erhvervsråds summit 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Erhvervsråds Summit har til formål at videreudvikle rådenes arbejde, indhente input til Kommuneqarfik 

Sermersooqs erhvervsplan 2021, samt agere forum for dialog med mellem rådene og Udvalg for Økonomi og 

Erhverv. Ved at have et forum hvor alle tre erhvervsråd mødes opnår man vidensdeling på tværs af byerne, 

samtidig med at man skaber større samhørighed i erhvervslivet på tværs af kommunens byer. Hertil opnår man et 

tættere samarbejde mellem erhvervsliv og politikkere, hvorved begge parter opnår viden omkring hvilke områder 

og projekter man ønsker at arbejde med, og hvad der er realistisk fra et politisk standpunkt.  

 

Deltagere er de tre erhvervsråd – Erhvervsråd Nuuk, Erhvervsråd Øst, Erhvervsråd Paamiut – samt Udvalg for 

Økonomi og Erhverv.  

 

Erhvervsråd summit afholdes fysisk hvert andet år og online de andre år. I 2020 er summit afviklet digitalt.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Afholdelse af summit 1.000   1.000 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Skulle man fravælge Erhvervsråds Summit, vil det være tab af vidensdeling, samtidig med at man fjerner 

muligheden for den tætte dialog og samarbejde mellem politikkere og erhvervsliv. Denne dialog afleder, at 

begge parter har en fornemmelse af hvilke projekter og områder man ønsker at arbejde med, hvad der er 

realistisk, samtidig med at det lægger fundamentet for tættere samarbejde. Hertil kan nye samarbejder opstå på 

tværs af byerne, når man samler kommunens erhvervsliv.  
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Råderum nr. 10: 

Arktisk- og internationalt samarbejde 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende andre aktiviteter end repræsentationer inden for 

udenrigsområdet, herunder arktisk, nordisk og internationalt samarbejde samt bidrag og tilskud. 

 

Kommuneqarfik Sermersooq har en vision om at være en internationalt orienteret kommune, hvor globale 

muligheder udnyttes til gavn for borgerne, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser i 

øvrigt. 

 

Følgende aktiviteter er planlagt for 202: 

 

• I forbindelse med vores venskabsbysamarbejde med Aalborg afholdes der Grønlandske Dage i Aalborg. 

• Arctic Circle Forum bliver afholdt i Nuuk til august måned. Kommuneqarfik Sermersooq vil stå for nogle 

aktiviteter i forbindelse med arrangementet. 

• Kommuneqarfik Sermersooq deltager i Arctic Circle Assembly i Reykjavik til oktober måned. Kommunen 

afholder 2-3 sessioner. 

• Kommunen har været med til at stifte Arctic Mayors Forum i 2019. Arbejdet angående observatør plads i 

Arktisk råd fortsætter, samt udarbejdelse af plan for organisationens økonomi. Der forventes at der 

afholdes et par møde i 2021. Kommunen vil foreslå at AMF mødes i Nuuk, i forbindelse med Arctic 

Circle Forum. 

• Der arbejdes på at styrke samarbejdet med vores venskabsby, Tromsø. 

• Der planlægges besøg af konsulenter fra Norddanmarks EU kontor til Nuuk, som har det formål at øge 

bekendtskab til kommunens medlemskab af NDEU og hvilke muligheder det kunne indebær for både 

kommunens forvaltninger samt erhvervsliv. 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Internationale aktiviteter 800   800 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der bliver ikke levet op til Hovedstadsstrategiens målsætning om at Nuuk skal være kendt som Arktisk 

hovedstad og at kommunen skal være internationalt orienteret. 

 

Råderum nr. 11: 

Turismestrategi 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Der bliver udarbejdet en ny turismestrategi, som skal angive retningen for udviklingen af turismesektoren i 

kommunen. Målet med turismestrategien, er at medvirke til at gøre turismen til et bæredygtigt erhverv med 

stærke kompetencer og et tydeligt økonomisk bidrag til kommunens og landets økonomi.  

 

Som en del af udarbejdelsen skal der udføres følgende aktiviteter: 

• Nedsættelse af Advisory Board 
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• Workshop med turisme netværk 

• Workshop med Kommunalbestyrelsen 

• Borgerinddragelsesaktiviteter 

• Interviews 

• Analysearbejde 

• Designmanuel for Visit Nuuk 

• Udvikling af digital platform 

• Planlægge etablering af Destination management organisation og udarbejde destination management plan 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udarbejdelse af turismestrategi 1.150    1.150 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

 

Der bliver ikke levet op til Kommunalbestyrelsens beslutning fra 12. marts 2019. 

Råderum nr. 12: 

International brandingkampagne 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq, i samarbejde med Visit Greenland, udarbejder en international brandingkampagne.  

En vækst i efterspørgslen på Grønland som rejsedestination og i hovedstadskommunen, vil øge det økonomiske 

potentiale for lokale iværksættere på flere områder såsom turoperatør-virksomhed, overnatning, bespisning, 

transport/logistik og andre turismeunderstøttende erhvervsområder. Herudover tiltrækker en øget efterspørgsel 

også investeringer udefra. 

I brandingkampagne processen vil der blive skabt en række ’plug-and-play’ værktøjer til turismeoperatører – 

eksisterende som iværksættere, bestående af fotomateriale, videoer, storytellings, produktkoncepter og grafiske 

elemeter som iværksætterne kan anvende i deres markedsføring. 

Det vil i omverdens øjne skabe en sammenhængende visuel og brandmæssig identitet for Grønland af høj 

kvalitet, som signalerer professionalisme og kvalitet. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udarbejdelse af international brandingkampagne 1.000   1.000 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mange muligheder inden for turismeerhvervet som opstår i forbindelse med den ny lufthavn bliver ikke udnyttet. 

 

Råderum nr. 13: 

Bæredygtighedscertificering 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

På baggrund af kommunens eksisterende politikker og strategier med fokus på bæredygtighed, samt en vurdering 

af fremtidens turismens fokus på bæredygtighed, har erhvervsafdelingen iværksat bæredygtighedscertificering af 
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Nuuk som turistdestination. Dette er sket i samarbejde med non-profit organisationen EarthCheck, der arbejder 

ud fra FNs kriterier for bæredygtig turisme, og dennes samarbejdspartner Green Growth. 

For at opnå certificering skal kommunen gennemgå seks trin, hvilket forventes at tage 12-14 måneder med 

forbehold for udviklingen i COVID-19 situationen. Målet med certificering er, at sikre en bæredygtig udvikling i 

turismen i Nuuk, samt at bruge certificereingen til markedsføring af Nuuk som turistdestination. Dermed kan vi 

med dette imitativ bidrag til en positiv udvikling både for turisterne og lokalbefolkningen. 

 

Der er afsæt midler til implementering af bæredygtighedscertificeringen i 2020, og der lægges op til at der bliver 

afsat 150.000 i 2021 til audit og opretholdelse af certificeringen. 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Audit + opretholdelse af certificering  150   150 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der bliver ikke levet op til AIAs beslutning fra 21. april 2020 

 

Råderum nr. 14: 

Trap Grønland 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en aftale med Trap Grønland om udgivelse af leksikale informationer, 

levende fortællinger og dybdegående beskriveler om Grønland. 

Det er tale om et fysisk og digitalt produkt som kunne indgå i både vores turismeudviklings aktiviteter og 

undervisning i de grundskoleforløb kommunen har ansvaret for. 

Kommunen har givet tilsagn om støtte på op til 1.000.000 kroner, hvor 333.333 kroner skal betales i 2021. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Trap Grønland 333,3   333,3 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Kommuneqarfik Sermersooq lever ikke op til aftalen som er lavet med Trap Grønland. 

 

Råderum nr. 15: 

Destination Management Organisation  

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Colourful Nuuk er DMO for Nuuk.  

 

• DMO’en spiller en central rolle i den langsigtede udvikling af Nuuk som en destination. 

• DMO’en vil overvåge, skabe og implementere marketing kampagner, og kampagner til at inspirere rejsende 

til at besøge Nuuk. 

• DMO’en vil agere som en fortaler for øgede investeringer for at forbedre turisters oplevelse af Nuuk 

• DMo’en vil arbejde på at tiltrække kongresser, møder og begivenheder til Nuuk. 
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• DMO’en vil være online tilstede (Colourful Nuuk), hvor der opretholdes kalendere, liste over hoteller, 

begivenheder og andre praktiske rejseinformation der er særdeles nyttigt for potentielle turister 

• DMO’en er tovholder for turismenetværket med over 60 medlemmer.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

DMO  1.000   1.000 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hovedstadsstrategiens mål om at Nuuk skal være centrum for turisme i Grønland opnås ikke. 

Råderum nr. 16: 

Partnerskabsaftale med CSR Greenland 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq og CSR Greenland er indgået et partnerskab, hvor de sammen vil motivere, 

opmuntre og understøtte små og mellemstore virksomheder i at arbejde mere systematisk og struktureret med 

CSR med særlig vægt på følgende områder: 

• Inklusion og det rummelige arbejdsmarked 

• Menneskelig vækst 

• Uddannelse og kompetenceudvikling 

• Miljø 

• Indkøb og udbud 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Partnerskabsaftale 50   50 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Partnerskabsaftalen opsiges. 

 

Råderum nr. 17: 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommuneqarfik Sermersooq er medlem af Arctic Business Network, et netværk for virksomheder og 

organisationer som har særlig fokus på Grønland og den nordatlantiske region. 

Netværket tæller i dag omkring 50 virksomheder og samarbejdspartnere, der deler viden, inspiration og 

kompetencer til gavn for det transatlantiske erhvervsmiljø. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Medlemskontingent 27,5   27,5 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Medlemskab opsiges. 
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05 Sociale formål 
 

Formål 050101 Børn med særlige behov  

Udvalg Udvalg for Børn og Familier 

Forvaltning Forvaltningen for Børn og Familier 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsafdelingen samt Forebyggelse og Børne- og 

familiebehandling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, 

og andre relevante lovtekster. 

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 

om plejefamilier samt andre relevante lovtekster med 

seneste ændring. 

• Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om 

sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt 

sundhedsfaglige personer og psykologer. § 5 om 

forebyggelsesudvalg 

• Bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2011 om lokale 

forebyggelsesudvalg.  

 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 307.545 -8.014 299.531 

Råderum (KAN områder) 2.782 0 2.782 

I alt: 310.327 -8.014 302.313 
 

Generelle kommentarer til området 

Områder indeholder følgende foranstaltninger 

- Fælles indsat for børn og unge  

- Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn  

- Familieplejeområdet  

- Døgninstitutionsanbringelser  

- Forebyggelse  

- Familiebehandling  

 

Aktivitetsmål 

 

Fælles indsats for børn og unge  

Med udbygning af tilbud og kompetenceløft vil der opleves et øget serviceniveau, især indenfor forebyggelse af 

anbringelser udenfor hjemmet, samt en styrkelse af området, især indenfor forebyggelse og tidlig indsats. 

Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn  

Målgruppen for Ungecenteret i Nuuk er 6-23 år. Disse bliver visiteret fra sagsbehandlerne. Området er en del af 

de forskellige foranstaltninger for børn og unge under hele Børne- og familieområdet.  

 

Som en del af udviklingsplanen i MI, er de afdelinger under Afdeling for Forebyggelse og Børne- og 

Familiebehandling, som arbejder med børn og unge, blevet samlet. Formålet er at: 

• Bruge ressourcerne optimalt 
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• Møde behov for støtte og foranstaltninger for målgruppen 

• Til stadighed at udvikle den bedste måde at arbejde med området: bruge viden, forskning og erfaring til at 

støtte så mange som muligt  

 

Ungecenteret omfatter en række tilbud:  

1. Behandling til traumeramte børn og unge  

2. Den pædagogiske del af rusmiddelbehandling  

3. Efterværn og ungerådgivning.  

4. Ungerådgivning 

 

Centeret har til formål at sikre et forebyggelses-og behandlingsområde, hvis tilbud og indsatser løbende kan 

tilpasses behov. Efterværnsprojektet til unge over 18 som er tidligere anbragte, får tilbudt ungehybel, der 

arbejdes på at have 15 ungehybler. 

Ungerådgiverne i Nuuk har med efterværn og ungehybler at gøre. Endvidere deltager de som bisiddere ved 

politiafhøringer af de unge. 

Der er 20 ansatte Ungecenteret i Nuuk, hvor 80 unge er visiteret til de forskellige afdelinger i Ungecenteret. 

 

Ungerådgiverne i Tasiilaq er en del af hjælpeforanstaltningen, som arbejder med forebyggelse mod den 

kriminelle løbebane, med aktivering af sunde interesser, såsom fitness og sejlads, og støtte de unge i at vælge 

mere positive aktiviteter og så vidt muligt bringe dem i arbejde eller uddannelse. Ungerådgiverne skal aktivere 

de unge der er visiteret til dem, så de unge kommer væk fra deres daglige og dårlige rutiner. 

I Tasiilaq er der ansat 3 ungerådgivere med 40 unge visiteret. 

 

Ungerådgiver i Paamiut arbejder med forebyggende indsatser bl.a. med aktivering af sunde interesser. 

I Paamiut er der ansat 1 ungerådgiver som har 11 unge visiteret. 

 

Familierådslagning arbejder med familier, for at give dem metoder til at kunne bruges deres ressourcer optimalt. 

 

Familieplejeområdet  

Målgruppen er fra det ufødte barn og til børn og unge i alderen 0-18 år, samt efterværn efter det fyldte 18 år.  

Formålet er at sætte barnet i centrum, og at alle tiltag skal ske med udgangspunkt i barnets behov i henhold til 

gældende lovgivning.   

 

Der er i alt 337 anbragte børn uden for hjemmet i hele Kommuneqarfik Sermersooq i 2019. Ud af de 337 børn, er 

127 børn anbragt i plejefamilier. Fordelingen ser således: 

 

Gns. antal børn i familiepleje 2019  2018 

Nuuk 49 57 

Tasiilaq 74 75 

Paamiut 4 6 

Ittoqqortoormiit 0 0 

 

Vi arbejder hen i mod at få professionelle plejefamilier, som vil kunne have mere behandlingskrævende børn i 

pleje, så vi undgår dyre døgnanbringelser. Forvaltningen har 6 professionelle plejefamilier som er blev 

rekrutteret i løbet året. 

 

Døgninstitutionsanbringelser  

Målgruppen er fra det ufødte barn og til børn og unge i alderen 0-18 år, samt efterværn efter det fyldte 18 år. 

Formålet er at sætte barnet i centrum, og at alle tiltag skal ske med udgangspunkt i barnets behov i henhold til 

gældende lovgivning. 

Formålet i Loven om støtte til børn er styrkelse af sagsbehandlingen og børns rettigheder med blandt andet en 

tydeliggørelse af ansvars- og opgavefordeling. Loven har fokus på Tidligt indsats og forebyggelse, hvilket på 

sigt bør medvirke til, at færre børn skal anbringes uden for hjemmet, og at familierne styrkes. Kommunen får 

handlepligt i underretningssager og tidsfrister derfor. Hjemgivelser af anbragte børn skal planlægges i god tid og 

med tidsfrister. 
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Anbragte i selvstyreejede institutioner 

 Gns. anbragte i 2019 Gns. anbragte i 2018 

Nuuk 65 65 

Tasiilaq 41 37 

Paamiut 5 3 

Ittoqqortoormiit 5 2 

 

Private døgninstitutioner 

 Gns. anbragte i 2019 Gns. anbragte i 2018 

Nuuk 69 63 

Tasiilaq 13 14 

Paamiut 9 7 

Ittoqqortoormiit 3 4 

 

Der ud over er der 9 anbragte børn i det kommunale børnehjem Tupaarnaq.  

 

Familiebehandling  

Samlet i Kommuneqarfik Sermersooq arbejdes der i øjeblikket aktivt med omkring 160 familier og i disse 

familier er der op mod 350 børn. Forvaltningen har i år fokus på ledelse på hele området, for at øge fokus på 

indsatser med flere forebyggende foranstaltninger. 

Der er ansat: 

16 medarbejdere i Nuuk familiecenter 

8 medarbejdere i Familiebehandlingslejligheder Kuserneq 

7 medarbejdere i Tidlig Indsats Ivaaq 

3 medarbejdere i Paamiut Familiecenter 

6 medarbejdere i Tasiilaq familiecenter 

7 medarbejdere i Tidlig indsats Amarngivat 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Fælles indsat for børn og unge  

Det tager lang tid at vende udviklingen indenfor børn og ungeområdet, og det kræver at der bliver arbejdet med 

langsigtede muligheder.  

 

Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn  

Ungerådgiverne i Tasiilaq bruger blandt andet naturen i deres arbejde og de afholder aktivitetsaftener. De 

varetager også 5 bygder. De har anskaffet en større båd der er godkendt til sejle med klienter.   

 

Ungecenteret i Nuuk bruger også deres tid på projekter der inkluderer visiterede unge. Denne gruppe er socialt 

udsatte og har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg fra voksne.  

Ungecenteret har også hytter i Nuuk fjorden, som anvendes til projekter til unge. 

 

Der arbejdes på etablering af tilbud til børn som har været udsat for seksuelle overgreb, i samarbejde med 

Socialstyrelsen og Ungecenteret forventes at have en rolle i selve behandlingsarbejdet. 

 

 

Familieplejeområdet  

Der kører et projekt omkring godkendelse af plejefamilietilladelser, hvor samtlige tilladelser er gennemgået og 

opdateret, projektet forventes at køre i hele KS. Derudover effektivisering af sagsbehandling af ansøgninger om 

familieplejetilladelser. Forvaltningen har ligeledes arbejdet med rekruttering af Plejefamilier i samarbejde med 

kommunikationsafdelingen som har resulteret i flere ansøgninger. 
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Døgninstitutionsanbringelser  

Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle de eksisterende indsatser (indsatstrappen?), hvorfor det er vigtigt med 

regelmæssigt og vedvarende kompetenceudvikling af områdets medarbejdere. Det er væsentligt i forhold til at 

sikre forsvarlig og kompetent behandling af vores sårbare målgrupper. 

Der vil i løbet af efteråret blive igangsat en projektproces i forhold til at udvikle og hverve professionelle 

plejefamilier, der er bedre rustet til at rumme de mere udsatte børn, der af forskellige årsager ikke kan bo 

hjemme. 

Der bliver igangsat et tiltag, med intensiv familiebehandling, så snart de fysiske rammer står klar.  

Forvaltningen er i dialog med Selvstyret omkring tilpasning/opkvalificering af de eksisterende døgntilbud i 

Selvstyrets regi, med henblik på at matche tilbud og målgruppens behov bedre. 

I forhold til surrogat anbringelser, er der indledt samarbejde med Departementet for sociale anliggender, familie, 

ligestilling og justitsvæsen, Politiet og Kriminalforsorgen, med henblik på at sikre barnets tarv og en smidigere 

sagsgang. 

 

Familiebehandling  

Ivaaq og Kuserneq er to særskilte tilbud som organisatorisk er placeret under Børne- og Familiecentret (BFC) i 

Nuuk. Begge tilbud yder familiebehandling og støtte til sårbare familier i tidlig indsat. Formålet er at forebygge 

omsorgssvigt af børn og anbringelse udenfor hjemmet. 

 

Ivaaq er målrettet sårbare gravide og familier med børn. Der tilbydes familievejledning og / eller 

familiebehandling på op til 2 år, med mulighed for efterværn. Indsatsen som foregår i hjemmene ydes til ca. 80 

familier på nuværende tidspunkt. Ivaaq er en del af det tværsektorielle samarbejde Tidlig Indsats, som yder 

familievejledning og / eller familiebehandling i hjemmet. 

 

Kuserneq er målrettet familier med børn under 2 år. Der er plads til 11 familier i bo- og behandlingstilbuddet. 

Behandlingshjemmets formål er at skabe rammerne om en tryg barndom gennem kontinuerlig støtte, behandling 

og vejledning til forældrene.  

Behandlingshjemmet består af 11 lejligheder. Der er 8 medarbejdere (socialfaglige, pædagogiske medarbejdere 

samt psykologer), som arbejder i tidsrummet fra kl. 8.00 til 22.00. 

 

Tidlig Indsats Amarngivat er oprettet i foråret 2020, og er målrettet familier med børn i alderen 0 – 3 år. Der er 

10 familier i de tilknyttede familielejligheder og 15 familier i egne boliger som er tilknyttet tidlig indsats. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Forebyggende indsats  

Generel forebyggelse er ikke en skal opgave, men det er vigtigt at styrke det tværfaglige samarbejde mellem 

relevante samarbejdspartnere i forbindelse med det forebyggende arbejde. Det tværfaglige samarbejde er både 

internt i KS og eksternt med relevante departementer og NGO´er, derved kan vi nå en bredere målgruppe.  Ved 

borgerinddragelse af flere frivillige grupper og foreninger, så de kan deltage i at arrangere aktiviteter uden 

alkohol i de lokale bosteder, som involverer flere deltagere i sundhedsfremmende aktiviteter. Aktiv deltagelse i 

arrangementer skaber medansvar og bedre indsigt i muligheder for udviklingen af et mere positivt familieliv. 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

70 
 

 

Der er udarbejdet en strategiplan for forebyggelse, som beskriver det overordnede politisk vedtagne mål for 

området. Strategiplanen fornyes, så det er i overensstemmelse med fremtidige planer. Handleplaner for de 

enkelte indsatsmål, samt for de øvrige andre tværfaglige samarbejdsopgaver der foretages i afdelingerne.  

Effektivisering kan blive endnu bedre ved at den enkelte føler ansvar for egne projekter og budgetter for 

områderne, som bindes op og synliggøres i forhold til Strategi og handleplaner. 

 

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter skaber bedre trivsel blandt borgerne og kan dermed give 

mindre udgifter til anbringelser udenfor hjemmet mv. derfor bør ydelsen forsat blive leveret. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Forebyggelseskonsulenter 1.282  0  1.282  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter skaber bedre trivsel blandt borgerne og kan dermed give 

mindre udgifter til anbringelser udenfor hjemmet mv. derfor bør ydelsen forsat blive leveret. Såfremt ydelsen 

fravælges, kan det forventes flere udgifter til anbringelser udenfor hjemmet og større mistrivsel blandt børn og 

unge. 

 

Råderum nr. 2:  

Tasiilami suleqatigiippugut 

 

Kommuneqarfik Sermersooq og Sustainable Now indgik efterår 2019 en samarbejdsaftale som kommer til at 

løbe over 8 år, og koste 12.450.000 kr. i alt (1,5 mio. kr. pr. år). Projektets formål er at få et partnerskab med 

borgere, foreninger, virksomheder og den lokale forvaltning i Tasiilaq distrikt. I løbet af en 8 årig periode, bistår 

Sustainable Now med udvikling, organisering og uddannelse af civilsamfundet i Tasiilaq distrikt, så 

civilsamfundet selv skaber mange små og store initiativer til en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling. En 

udvikling, der har til formål at skabe gode vilkår og muligheder for lokalsamfundets børn og unge, og dermed 

lokalsamfundets fremtidige bestående og samspil med omverdenen.  

Delmålet er på sigt at mindske anbringelser af børn udenfor hjemmet. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.500  0  1.500  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er, at de massive sociale problemer (mange selvmord, mange sexuelle overgreb af både 

børn og voksne, alkohol- spil- og hash- afhængighed, arbejdsløshed, vold i parforhold, manglende uddannelse, et 

sårbart erhvervsliv, boligløshed, ensomhed, håbløshed, lav selvtillid, skyld, skam, amoralske handlinger mod 

andre osv), vokser sig endnu større, og at befolkningen forbliver i den onde spiral. 
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Formål 050102 Børn med handicap 

Udvalg Udvalg for Børn og Familier 

Forvaltning Forvaltningen for Børn og Familier 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer 

med handicap 

Interne politikker og regler Politisk samarbejdsaftale mellem IA og Demokraatit: 

Politiske pejlemærker: 

• Styrkelse af den tidlige sociale og 

forbyggende indsats og bedre tilbud til udsatte og 

handicappede. 

• Sikre bedre uddannelses-, bo- og 

beskæftigelsesmuligheder for handicappede. 

• Forbedre og øge de socialpædagogiske 

tilbud til handicappede.  

• Tilbud til hjemtagne borgere. 

• Handicapsektorplan. 

• Handicappolitik. 

• Kvalitetstandarder. 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 15.000 0 15.000 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 15.000 0 15.000 
 

Generelle kommentarer til området 

Konto 5.1.2. vedr. hjemmeboende og institutionsanbragte handicappede børn, hvor der i de fleste tilfælde 

tilbydes støttetimer som en hjælpeforanstaltning. Derudover kan der tilbydes efterskoleophold eller andre 

relevante fritidstilbud, såfremt barnets handicap tillader det, evt. med støtteperson.  

Endvidere kan der ydes tøj og speciel kost, alt efter barnets handicap.   

 

Aktivitetsmål 

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år med vidtgående psykisk eller fysisk handicap. 

Der skal arbejdes på at målgruppen sikres en tilværelse så nær det normale som muligt. 

 

Sager i Nuuk: 

65 personsager 

6 er anbragt på institution. 

 

Anbragte på institution fra byer på kysten: 

Tasiilaq: 6 

Ittoqqortoormiit: 1 

Paamiut: 0 

 

Beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer med handicap i Grønland er få, hvorfor der også er flere 

unge som er på efterskoleophold i Danmark. Endvidere er vilkårene forskellige, alt efter hvor i kommunen man 

bor.  

Det største økonomiske forbrug ligger i Nuuk.  

 

Forvaltningen arbejder stadig på at styrke støttepersonsområdet med henblik på bedre service og sagsgang i 

forhold til børn og unge med handicap.  

En sektorplan på handicapområdet er udarbejdet i samarbejde mellem SI og MI. 
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Området er en del af Myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familie.  

Der er to socialrådgivere i Nuuk der tager sig af sager med børn med handicap.  

Uden for Nuuk deler forvaltningen personale på handicapområdet med SI.  

 

En ny handicaplovgivning er trådt i kraft i juni 2019. Loven udvider personkredsen og tilbyder yderligere støtte 

til personer med handicap, hvilket forventes at udløse forøgede udgifter. 

Der er behov for at der kommer et fokus på handicapområdet.  

  

Generelt mangler man aflastningsfamilier til børn med handicap. Aflastningsvederlagt er blevet forhøjet fra 

330,00 kr. til 1.000,00 kr. pr. døgn og tiden har vist, at det ikke har hjulpet på antallet af ansøgere som 

aflastningsfamilie. Årsagen kan være manglende kommunikation på området. Aflastningsområdet forventes at 

blive inkluderet i opkvalificeringen af plejefamilieområdet, herunder professionelle plejefamilier. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I Nuuk er der 2 socialrådgivere til at sagsbehandle ca. 60 personsager i Nuuk. 

I Tasiilaq og er der ansat 1 socialrådgiver til at varetage sagsbehandlingen af børne- og  med handicap. 

Normeringen skønnes at være passende til det nuværende behov. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 050103 Voksne med særlige behov 

Udvalg  

Forvaltning MI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Forebyggelse og Børne- og familiebehandling 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 595 0 595 

Råderum (KAN områder) 3.909 -595 3.314 

I alt: 4.504 -595 3.909 
 

Generelle kommentarer til området 

Overordnet mål: 

Krisecenter i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut: 

Krisecentrenes rolle er at tilbyde et midlertidigt, sikkert husly for voldsramte kvinder samt deres børn. Formålet 

med ydelsen er derudover at yde disse kvinder, råd, vejledning og behandling. Kvinder, der er udsat for vold, 

trusler om vold eller tilsvarende i relation til familie- eller samlivsforhold kan modtage ydelsen. Alle tilbud på 

krisecentret er frivillige. 

 

Aktivitetsmål 

 

Paamiut Krisecenter har 8 sengepladser fordelt på 2 værelser. 

Tasiilaq Krisecenter er der plads til 5 kvinder og 5 børn. 

Nuuk Krisecenter har 7 værelser med op til 21 sengepladser. 

 

Krisecenter 2019    

 Nuuk  Paamiut Tasiilaq I alt   

Antal kvinder  48 4 13 65 

Antal børn 33 9 22 64 
 

I Tasiilaq og Paamiut er der ansat 1 familievejleder som også er tilknyttet familiecentrene. 

I Nuuk arbejdes der på udvikling af krisecenteret med det formål at udbygge råd-og vejledningstilbud samt 

behandlingstilbud. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

Der arbejdes på udvikling af krisecenteret i Nuuk, hvor der vil kunne tilbydes behandling og udslusning. De 

samlede personaleressourcer som pædagoger, psykoterapeuter og socialrådgivere arbejder med familierne, som 

får tilbudt behandling i krisecenteret, således personaleressourcerne udnyttes til gavn for borgerne, ud fra deres 

individuelle behov. I Paamiut er krisecenteret i samme hus som familiecenteret. Det er ikke altid 

hensigtsmæssigt da målgruppen er forskellige. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 
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Råderumsbeskrivelse: 

Ydelsen er ikke lovbunden, men et politisk valgt tilbud.  I og med at kommunen har en forebyggende indsats i 

form at et krisecenter, har det været muligt at komme i kontakt med, og komme til at arbejde med mange af de 

kvinder og børn, som bor på Krisecentret og hvis ønske er at komme ud af problemerne. 

 

Råderum nr. 1:  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 3.909  -594,7 3.314 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Såfremt ydelsen fravælges vil det have påvirkning både på bekæmpelse og forebyggelse af volden på sigt. 

Indsatsen i krisecentrene forebygger også anbringelser af en del børn uden for hjemmet. 
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Formål 0501030000 Voksne med særlige behov 

Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked - SIA 

Forvaltning Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler Hjemløsestrategi 

Verdensmålsstrategi 

Kvalitetsstandarder for velfærdsområdet 

Kriterier for tilskud til frivilligt arbejde med et socialt sigte 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0 0 0 

Råderum (KAN områder) 10.183 0 10.183 

I alt: 10.183 0 10.183 
 

Generelle kommentarer til området 

Området beskæftiger sig med socialt udsathed og hjemløse i Kommuneqarfik Sermersooq. Under dette formål 

ligger drift af herberg i Nuuk og, driftsaftale med Koefods skole. 

 

Der er i dag cirka 460 adresseløse i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor næsten 80 procent findes i Nuuk. 

Adresseløse er ikke kun mennesker, der lever på gaden. De 450 inkluderer også de borgere, der bor et sted uden at 

have registreret sig på adressen. Dette kan i nogle tilfælde bl.a. være i forbindelse med socialt bedrageri i forhold 

til boligsikring. 

 

 

Hjemløshed er ikke alene et spørgsmål om boligløshed, men er blandt andet også et spørgsmål om misbrug, 

sociale problemer, psykisk sygdom og en lang række andre ting. 

 

Hjemløshed er et stort problem i Kommuneqarfik Sermersooq. I Grønland er tendensen som i mange andre lande, 

at socialt udsatte uden job eller netværk i højere grad søger mod de større byer og især Nuuk. 

 

Kofoeds Skole 

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en driftsaftale med Kofoeds Skole.  

På Kofoeds Skole kan socialt udsatte fra Nuuk og omegn komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet. 

Kofoeds Skole tilbyder vejledning, socialt samvær, værkstedsfag, praktisk hjælp mv. til socialt udsatte, der har 

brug for hjælp til at komme videre både arbejdsmæssigt eller personligt. 

Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv. 

 

 

Herberg, Nuuk 

På herberg tilbydes midlertidigt, akut husly. 

Målgruppe: 
• Herberget er for borgere fra Kommuneqarfik Sermersooq  

• Borgere skal have ”Ukendt adresse” i Kommuneqarfik Sermersooq via folkeregisteret  

• Borgere skal være tilmeldt arbejdsmarkedskontoret som arbejdsledig  

• Borgere skal være aktiv boligsøgende hos enten boligselskaberne INI, Iserit eller Illut  
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• Borgere med ophold på herberget skal have kontakt med en sagsbehandler i kommunen for at få udarbejdet 

en handleplan  

 

Kommuneqarfik Sermersooq har i 2019 indgået en driftsaftale med Tarraq omkring driften af herberg i Nuuk.  

Der er en stor befolkningstilvækst i Nuuk, herunder i gruppen af hjemløse og socialt udsatte. Kommunen oplever i 

høj grad, at borgere med disse udfordringer søger til storbyen. 

Derfor er der i 2019 udarbejdet en hjemløsestrategi, og der arbejdes hele tiden på at tilpasse tilbuddene det 

stigende behov. 

 

Det er vigtigt, at hjemløses midlertidige boligløsninger med tiden bliver permanente. Nødherberg er en midlertidig 

løsning, modulboliger er halvvejs huse, hvor borgerne i løbet af en 6 måneders periode skal blive klar til at klare 

sig i egen bolig. 

 

Aktivitetsmål 

Der er opstillet mål for både Kofoed skole og Tarraq omkring brugertilfredshed og pædagogiske indsatser. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes på at målrette tilbuddene til målgruppen således at både boligmæssige og pædagogiske indsatser 

understøtter, at kommunens borgere får et meningsfuldt og værdigt liv. Jo mere succesfulde indsatser, jo færre 

udgifter. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Driftsaftale med Kofoeds skole 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 5.200  -  5.200  

Indholdet er beskrevet ovenfor. 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Kommunens støtte til indsatserne omkring social udsathed vil afhænge i langt større grad af kommunens egne 

tiltag, og der vil ikke være den samme bredde i tilbuddene på området. 

Råderum nr. 2:  

Herberg og modulbolig 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Den daglige drift og udgifter til herberg og modulboliger. 
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 3.200    3.200  

Indholdet er beskrevet ovenfor. 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der vil ikke være tilbud til hjemløse, hverken akut eller halvvejshuse. Der vil være i højere grad være hjemløse på 

gaderne, opstå problemer i hjemmene, når familie og bekendte flytter ind uden aftale.  

Der vil blive en større belastning af sundhedsvæsenet, særligt om vinteren, hvor der formentlig også vil være 

dødsfald blandt de hjemløse. 

 

Råderum nr. 3: 

Råderum nr. 3:  

Understøttelse af aktiviteter for voksne med særlige behov 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Der er afsat midler til at understøtte indsatserne på området for socialt udsatte. Herunder at afholde 

arrangementer, foredrag, efter uddanne personale og sikre god hygiejne  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.991    2.991  

Indholdet er beskrevet ovenfor. 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Det vil forsinke udviklingen i kommunens indsatser omkring socialt udsathed. 
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Formål 050104000 - Voksne med Handicap 

Udvalg SIA - Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning SI - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 – om støtte til personer 

med Handicap 

Interne politikker og regler Handicappolitik 

Handicapsektorplan 

Kvalitetsstandarder 

FN Handicapkonvention 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 162.639 -2.480 160.159 

Råderum (KAN områder) 2.590  2.590 

I alt: 165.229 -2.480 162.749 
 

Generelle kommentarer til området 

Området dækker over Kommunens Botilbud, Bokollektiver, Aktivitets- og Samværstilbud, Støttekorps og 

Terapeutteamet. 

 

Handicap- og Socialpsykiatriområdets opgave at sikre borgere med et handicap lige rettigheder og muligheder for at 

leve et aktivt, værdigt og selvstændigt liv, hvor borgerne føler sig inkluderet i samfundet, jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 

12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. 

 

Handicapområdet tilbyder som udgangspunkt støtte til borgere i aldersgruppen 18 til 66 år. 

 

Mål for opgavens løsning: 

• At yde den service, der er fastlagt i kommunens kvalitetsstandard. 

• At sikre at der sker effektiv og korrekt visitering til borgere. 

• At støtte borgeren i at kunne mestre eget liv på egne præmisser. 

• At støtte borgeren i at bevare og forbedre sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. 

    kunne udvikle og vedligeholde personlige færdigheder. 

• At støtte borgeren i at kunne benytte øvrige tilbud i lokalområdet med henblik på, at problemerne  

          den enkelte ikke forværres. 

• At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forholdt til sin funktionsnedsættelse, således at 

    borgeren kan leve et så normalt liv som muligt, hvor der opbygges og skabes kontakt for de mest 

    sociale udsatte, isolerede, og borgere med sindslidelse. 

• At borgeren fastholder en meningsfuld hverdag ved at leve et så aktivt liv som muligt. Indsatsen skal 

    yderligere sikre at borger kan klare sig i eget hjem, og at en forebyggelse af 

    indlæggelser/genindlæggelser finder sted. 

 

Aktivitetsmål 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked fik i 2016 godkendelse af kommunalbestyrelsen til at indgå samarbejde 

og lave licensaftale med Open College Network (OCN) Danmark.  
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OCN er en international metode til at anerkende, dokumentere og validere uformel kundskab og læring, hvor 

borgerne får læringsbeviser på deres færdigheder og kompetencer. Det er en metode, der giver borgerne papir på de 

kompetencer, man lærer uden for skolen.  

 

Baggrunden for samarbejdet med OCN var ambitionen om at give borgere, som ikke kan tage en traditionel boglig 

uddannelse, mulighed for at erhverve bevis for deres kompetencer. 

 

Siden 2017 har Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arrangeret en årlig overrækkelse af beviser til borger i 

forbindelse med Handicapugen (uge 41).  

 

Fra 2017 til og med 2019 er der tilsammen blevet overrakt over 150 læringsbeviser i Nuuk.  

I 2019 kom Paamiut også med, hvor der blev overrakt 13 læringsbeviser.   

 

Tasiilaq er også så småt ved at få implementeret OCN i deres daglige arbejde. 

 

OCN-databasen kan også tages i brug ved opkvalificering af afdelingens medarbejdere, i for eksempel almindelige 

hygiejneregler, hvordan ”møder” man en borger, der er handicappet eller psykisk syg med videre. Disse tiltag 

planlægger afdelingen at tage i brug i 2021.  

 

Brugerdata: 

Ydelse Antal 

beboere 

Nuværende bemanding, som er 

minimum bemanding 

Nuuk boenheder – 6 boenheder 54 79 

Pakkutaq 12 30 

Nuuk bokollektiver – 3 bokollektiver 6 Støttekorpset 

Paamiut bokollektiver – 1  bokollektiv 3 Støttekorpset 

Tasiilaq boenheder – 2 boenheder 7 12 

Aktivitets- og Samværstilbud Nuilaaq, Paamiut 20   2 

Aktivitets- og Samværstilbud Kammagiit, Nuuk 31   8 

Terapeutteamet 
 

10 

Støttekorps Nuuk 46 17 

Støttekorps Paamiut 16 6 

Støttekorps Tasiilaq 5 4 

Støttekorps Ittoqqortoormiit  4 1 

I alt 204 169 

 

 

Støttekorps         Borgere  Antal bevilligede 

timer/uge 

Personale 

Nuuk 41 425 12 

Pleje i eget hjem - Nuuk 5 200 5 

Paamiut 16 206 5 

Tasiilaq 4 95 3 

Pleje i eget hjem - Tasiilaq 1 40 1 

Ittoqqortoormiit 4 40 1 

Ialt 71 1006 t/u 27 
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Venteliste til Botilbud, Bokollektiver og Pakkutaq: 

Der har været en tendens til at borgere med et handicap kunne blive skrevet på ventelisten til et botilbud, uanset om 

borgeren havde et behov for pædagogisk støtte eller ej. Dette resulterede i, at ventelisten voksede. 

 

Derfor er sagsbehandlerne bedt om at indkalde de borgere, der står på ventelisten, hvor begrundelsen var, at borgeren 

var hjemløs, for at undersøge, om borgeren reelt har behov for pædagogisk støtte 24 timer i døgnet, eller om 

borgeren har behov for ”tag over hovedet”  

Sagsbehandlerne er fortsat i gang med at indkalde borgerne til samtale, men indtil videre er der fjernet 7 borgere fra 

ventelisten til botilbud, og flyttet til ventelisten til socialboliger. 

 

Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at oprette en boenhed, såfremt der er mere end to beboere, som har behov for 

plads i en boenhed.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner for bygge- og anlægsbehov 15 år frem, har Forvaltning for Velfærd og 

Arbejdsmarked taget højde for behovet for etablering af boenheder med henblik på nedbringelse af ventelisterne. Det 

er ønsket at bygge målrettet borgergruppen, ligesom det er ønsket at etablere et specialiseret botilbud til borgere med 

en psykiatrisk lidelse, der har behov for både fysisk og psykisk pleje. Da borgergruppen med psykiatriske lidelser 

bliver større og større, samtidigt med at de også bliver ældre, og med tiden vil denne borgergruppe ikke kunne 

fortsætte med at bo i kommunens boenheder, da de bliver mere plejekrævende. Borgergruppen er ikke inden for 

målgruppen til kommunes pleje- og alderdomshjem.  

 

Aktuelle venteliste til botilbud 

Diagnose Antal 

Autismediagnoser 4 

Udviklingshæmmede 4 

ADHD 3 

Psykiatrisk lidelse / misbrug  / udadreagerende 11 

Paranoid Skizofreni 8 

Svær personlighedsforstyrrelse / udadreagerende  2 

Boenhed i Tasiilaq 5 

Boenhed i Paamiut 3 

Pakkutaq 3 

Bokollektiver Nuuk 0 

Bokollektiv Paamiut 0 

I alt på ventelisten 43 

 

Øvrige tilbud: 

Kommunen har en række tilbud, som skal fremme inklusion af borgere med handicap og sikre borgeren et aktivt og 

meningsfuldt liv. Tilbuddene omfatter blandt andet:  

• OCN – undervisnings- og kompetencetilbud til unge og voksne. 

• Klubaftener på Kammagiit 

• Muligheden for at benytte sig af Fitness GL, enten på et hold sammen med terapeuterne eller på egen hånd i 

tidsrummet kl. 10-17 i hverdagene. 

 

 

 

Terapeutteamet 

I forbindelse med organisationsændringen i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i 2018, hvor Afdelingen for 

Voksen Omsorgsservice blev nedlagt, blev Terapeutteamet organiseret under Afdelingen for Handicap og 

Socialpsykiatri. 
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Lovgrundlagene Terapeutteamet servicerer ud fra: 

• Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap  

• Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension 

• Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension. 

 

Via træning i hverdagsgøremål, fysisk individuel træning eller træning på hold kan borgerne: 

• fastholde en meningsfuld hverdag – herunder evt. tilknytning til et socialt aktivt liv  

• klare sig i eget hjem og kan blive boende i eget hjem  

• fastholde sine funktionsevner og det hidtidige aktivitetsniveau  

• modtage hjælp til selvhjælp  

• forebygge indlæggelser /genindlæggelser på sygehus. 

Terapeuterne vurderer også behovet for, om der skal eventuelle boligændringer til, for at borgeren kan blive længst 

muligt i eget hjem. 

 

Serviceniveau: 

Vedligeholdende træning med terapeut tilbydes kun i Nuuk. Borgere bosat i øvrige byer og bygder kan i forbindelse 

med terapeuternes tjenesterejser få vurderet deres behov for vedligeholdende træning, og kan få udleveret et 

træningsprogram, som de vil blive instrueret i. Opfølgning vil da ske, når terapeuterne igen er på tjenesterejser i 

byen/bygden. Terapeuterne undersøger forskellige metoder for fjerntræning i byer uden for Nuuk for at optimere 

mulighederne for superviseret træning. 

 

I Nuuk: 

Vedligeholdende træning tilbydes 1-3 gange ugentlig. 

Tilbydes i max 26 uger, hvorefter der skal ske en re-visitering og vurderes, om der fortsat er behov for træning. 

 

Ergonomi: 

Undervisning for personale vedr. forflytning af borgere, der ikke selv kan forflytte sig og anden fysisk håndtering af 

borger. Undervisningskurser foregår 10 x årligt i Nuuk og i andre byer/bygder i forbindelse med tjenesterejser. 

 

Anbringelser i Grønland og Danmark 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har: 

• 43 borgere anbragte på institutioner i Danmark 

• 44 borgere anbragte på institutioner i Grønland. 

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ikke planer om at hjemtage borgere, der er anbragt på institutioner i 

Danmark eller Grønland. Der er for nærværende ikke pladser til flere borgere i vores egne tilbud og endvidere 

udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer til at varetage opgaverne med denne gruppe 

af borgere. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Forvaltningen er løbende opmærksom på, hvordan opgaveløsningerne kan effektiviseres. 

Nogle af de faste fokuspunkter er: 

• Rekruttering og fastholdelse af uddannet personale 

• Lønsumstyret budget – hvordan undgår vi budgetoverskridelser? 

• Opkvalificering og specialisering af personalet i de enkelte enheder 

• Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til, at flere af borgerne i vores enheder er udadreagerende.  

Afdelingen oplever, at beboere i enhederne gennem de senere år er blevet mere udadreagerende samt personfarlige 

overfor personalet. 
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En af årsagerne er blandt andet, at handicapområdet har et højt antal af ufaglærte medarbejdere, som ofte mangler 

erfaring og faglig viden i forhold til at omgås borgere, der kan være udadreagerende og personfarlige.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og regler? 

Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil 

dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter. 

 

Råderum nr. 1: Pædagogisk madlavning med brugerne i Værestedet Nuuk  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunen sørger i øjeblikket budgetmæssigt for indkøb af madvarer til læringen af madlavning, indkøb og budget i 

Aktivitets- og Samværstilbuddet, som foregår 2 gange om ugen. 

Endvidere sørger kommunen for bespisning og for de ugentlige klub- og spilleaftener i Aktivitets- og 

Samværstilbuddet, Kammagiit. 

 

Ydelsen kan ændres til, at der indføres brugerbetaling i henhold til kommunes takster. 

Alle borgerne, der er visiteret til Aktivitets- og Samværstilbuddet har pension. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Pædagogisk madning med brugerne i Værested 

Nuuk  
30    30  

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulig konsekvens kan være, at borgeren ikke ønsker at deltage i aktiviteten, eller at pårørende ikke synes, at 

borgeren skal deltage i aktiviteten. 

Det bliver vanskeligt at udføre aktiviteten, hvis borgerne ikke vil deltage på grund af brugerbetaling. 

 

Råderum nr. 2: OCN – Open College Network 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

OCN er en international metode til at anerkende, dokumentere og validere uformel kundskab og læring, hvor 

eleverne får læringsbeviser på deres færdigheder. Det er en metode, der kan give borgere papir på de kompetencer, 

man lærer uden for skolen.  

 

Kommuneqarfik Sermersooq igangsatte Open College Network i 2016. Formålet er at give de borgere, som ikke 

umiddelbart kan tage en traditionel boglig uddannelse, mulighed for at erhverve bevis for deres kompetencer. Siden 

2016 har OCN udviklet sig til en stor succes. 

 

I 2016 blev der uddannet 20 OCN-vejledere. 
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I 2017 blev der uddannet endnu 20 OCN-vejledere, hvoraf 15 var fra handicapområdet, og 5 var fra Skoleområdet. 

Derudover blev der uddannet 6 interne kvalitetssikrere på handicapområdet. 

I 2019 er der uddannet 23 OCN-vejledere. 13 er fra handicapområdet, 4 er fra skoleområdet, og 6 er fra 

Arbejdsmarksområdet. Ligeledes har 11 OCN-vejledere uddannet sig til Intern Koordinator (IK’er), hvoraf 6 er fra 

handicapområdet, 3 er fra skoleområdet, og 2 fra arbejdsmarkedsområdet. 

I 2020 har afdelingen kørt et internt kursus for 15 medarbejdere i samarbejde med OCN-Danmark. Disse 15 

medarbejdere skal i efteråret 2020 gennemføre en kortere uddannelse, når OCN-Danmark kommer til Nuuk i uge 41-

42, hvorefter deltagerne modtager deres beviser. 

 

Fremtidige tiltag og/eller fokusområder 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder henimod, at OCN kan tilbydes til flere borgere, således at de har dokumenta-

tion for færdigheder og kompetencer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Det bringer borgernes ressourcer i spil, 

og de får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.  

OCN skal udbredes til flere områder, ligesom det skal udbredes til byerne uden for Nuuk. I 2019 kom Paamiut med, 

hvor der blev overrakt 13 OCN-læringsbeviser. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

OCN – Open College Network 300   300  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvensen ved at stoppe med OCN vil være at borgerne, der ikke har opnået afgangsbeviser fra folkeskolen, får 

sværere ved at dokumentere deres færdigheder og kompetencer, og derved have svære ved at komme ud på 

arbejdsmarkedet. 

 

Råderum nr. 3: Træning i fitnesscenter 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, har igennem flere år tilbudt 

borgerne, der var tilknyttet afdelingen i Nuuk, at dyrke motion/træning i fitness. Derfor er der indgået en 

samarbejdsaftale med et af byens fitnesscentre, om at borgerne kan komme alle hverdage i tidsrummet 10-17. 

Derudover er der hold 2 gange om ugen, hvor 2 terapeuter er til stede og hjælper borgerne. 

Dette tilbud er til glæde for 25 borgere, som ellers ikke vil har muligheden for at benytte sig af fitness. 

Når borgeren ansøger om at kunne benytte sig af tilbuddet, bliver der undersøgt, om borgeren selv har midler til at 

kunne betale. Det er således kun et tilbud til ressourcesvage borgere. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Træning i fitness 10    10  

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Borgerne vil have mindre mulighed for at dyrke motion og dermed have nemmere ved at få livsstilssygdomme, som 

mange borgere med et handicap er i risikogruppen for. 
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Råderum nr. 4: Vedligeholdende træning med terapeuttemaet i Nuuk samt forebyggende hjemmebesøg til 

borgere over 75 år. 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunen tilbyder vedligeholdende træning til borgere, der er i en risiko for at tabe yderligere funktionsevner, og 

dermed er i risiko for tab af selvhjulpenhed. Dette er ikke lovbestemt, men tilbydes på baggrund af kommunens 

kvalitetsstandarder. 

Formålet med indsatsen/ydelsen omkring vedligeholdende træning, vejledning og rådgivning omkring 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter: 

• At borgerne fastholder en meningsfuld hverdag herunder tilknytning til et aktivt og/eller socialt liv. 

• At borgerne fremmer eller fastholder sine ressourcer og funktionsevne og mestrer deltagelse i hverdagslivet 

gennem struktur og meningsfulde aktiviteter. 

• At borgerne får aktiv hjælp til at forblive selvhjulpne  

• At forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospital. 

 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt til borgere over 75 år, der bor i eget hjem og som ikke modtager 

andre former for hjælp. Formålet med indsatsen er: 

• At borgerne støttes i at leve et aktivt liv på egne betingelser så længe som muligt 

• At borgerne klarer sig længst muligt uden hjælp fra andre 

• At borgerne motiveres til at være fysisk og psykisk aktive længst muligt  

• At forebygge ensomhed og uønsket social isolation. 

• At borger får kendskab til kommunens tilbud 

 

Tilbuddet er ikke lovbestemt men tilbydes på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

6 stillinger 2.250  0  2.250   

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvensen vil at stoppe med vedligeholdende træning hos borgere, der på nuværende tidspunkt modtager 

vedligeholdende træning, samt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, vil være, at der bliver et øget pres 

på ansøgningerne til byens plejehjem, da borgerne ikke vil få den nødvendige træning til at forblive i eget hjem 

længst muligt. Der vil også være risiko for, at der bliver flere takstbetalinger til sundhedsvæsnet, da der ikke vil være 

mulighed for, at borgerne kan komme hjem i eget hjem efter endt behandling på sygehuset. 

Vedligeholdende træning med terapeut tilbydes kun i Nuuk. Borgere bosat i øvrige byer og bygder kan i forbindelse 

med terapeuternes tjenesterejser få vurderet deres behov for vedligeholdende træning, og kan få udleveret et 

træningsprogram, som de vil blive instrueret i. Opfølgning vil da ske, når terapeuterne igen er på tjenesterejser i 

byen/bygden. Terapeuterne undersøger forskellige metoder på hvordan fjerntræning vil kunne anvendes i byer uden 

for Nuuk for at optimere mulighederne for superviseret træning. 

 

 

Råderum nr. 5: Ergonomi 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Terapeutteamet tilbyder undervisning til personalet, der arbejder på kommunens plejehjem, hjemmehjælpen, 

støttekorps samt kommunens boenheder, i forhold til forflytning af borgere, der ikke selv kan forflytte sig og anden 

fysiske håndtering af borgere. 
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Undervisningskurser foregår fast 10 x årligt i Nuuk. Samme tilbud gives til personalet på plejehjemmene og i 

hjemmehjælpen i byerne og bygderne uden for Nuuk, når terapeutteamet er på tjenesterejser 2 gange årligt til hver by 

uden for Nuuk. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Indgår i de 6 stillinger i råderum 4 0  0  0  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvensen vil at stoppe dette tilbud til kommunens ansatte, vil være at der er en øget risiko, for arbejdsskader, 

samt langvarige sygemeldinger fra personalet, der har fysisk krævende arbejde med borgerne. Det vil også få 

negative konsekvenser for borgerne, hvis personalet ikke har kompetencer til at udføre sikre og hensigtsmæssige 

ordentlige løft og forflytninger.   
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Formål 0501050000 Misbrugsbehandling 

 

Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked - SIA 

Forvaltning Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af 

afhængighed 

 

Interne politikker og regler Rammeaftale vedrørende misbrugsbehandling i 

Kommuneqarfik Sermersooq mellem Kommuneqarfik 

Sermersooq og Allorfik (Videnscenter for Misbrug og 

Tidlig indsats). 

 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.000 - 1.000 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1.000  1.000 
 

Generelle kommentarer til området 

Myndighedsområdet henviser borgere til misbrugsbehandling hos Allorfik, som udfører. Kommunen betaler for 

borgernes rejse i de tilfælde, hvor borgeren vælger at afbryde forløbet. Disse udgifter er bestemt i lov om 

behandling af afhængighed. Som udgangspunkt afholdes behandlingsforløb dog lokalt. 

Aktivitetsmål 

Formålet med misbrugsbehandlingen er, at flere borgere efter misbrugsbehandling bliver mere socialt 

velfungerende og som mål også selvforsørgende. 

Misbrugsbehandlingen tilbydes borgere med alkohol-, hash-, blandingsmisbrug og ludomani. 

Da misbrug har store negative familiære følgevirkninger, herunder afgørende betydning for social arv, indgår der 

familiebehandling i tilknytning til de enkelte behandlingsforløb.  

 

Misbrugshandlingen er således en væsentlig indsats i forhold til bekæmpelse af sociale problemer, hvor misbrug 

udgør en afgørende faktor i forhold til dysfunktionelle familier og omsorgsvigtede børn. 

 

Det er yderligere et mål sammen med Allorfik, at flere gennemfører behandlingen og ikke har behov for flere 

forløb efterfølgende. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

De primære opgaver, kommunen har i forbindelse med misbrugsbehandling, er henvisning til tilbud, betaling af 

rejse ved afbrudt forløb og udarbejdelse af efterforløbsplaner. 

Det er aftalt med Allorfik, at kommunen fremadrettet kun udarbejder efterforløbsplaner for de borgere, som 

forvaltningen i forvejen har forløb med. Det har givet langt færre opgaver for kommunen. 

Ændringen giver ikke anledning til andre tilpasninger. 
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Formål 0501060000 Hjemmehjælp 

Udvalg SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ældreområdet, afdelingen for hjemmehjælpen, 

ældrekollektiver, byer og bygder. 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om 

alderspension 

Landstingsforordningen nr. 15 af 20. november 2006 om 

offentlig hjælp. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994

  

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 15.836  15.836 

Råderum (KAN områder) 425  425 

I alt: 16.261  16.261 
 

Generelle kommentarer til området 

Under formålet Hjemmehjælp hører hjemmehjælpens aktiviteter og opgaver. Der er overordnet set to typer af 

opgaver. Der er hjemmehjælp, som fylder langt størstedelen. Derudover er der støtte til forældre, der får 

tvillinger eller flere børn.  

 

Formålet med hjemmehjælp er at give borgeren de bedste forudsætninger for at blive længst muligt i eget hjem. 

Det er vigtigt, at borgere, der modtager hjemmehjælp, fortsat skal styre eget liv. Det er ikke meningen, at 

hjemmehjælpen overtager styringen. For at leve op til det formål er hjemmehjælpens pejlemærker, at borgerne 

får en faglig kvalificeret hjælp, der stemmer overens med, hvad borgeren og hjemmehjælpen har aftalt. 

Derudover skal indsatsen sørge for, at borgeren lever et så aktivt liv som muligt. Indsatsen har også til formål at 

forebygge indlæggelser og genindlæggelser. 

 

Støtte til forældre ved fødsel/adoption af tvillinger eller flere børn skal være med til at sikre, at forældrene har 

overskud til at tage sig ordentligt af deres børn. 

 

Hjemmehjælpens opgaver påvirkes direkte af antallet af borgere med behov for hjælp. Derfor skal 

hjemmehjælpen være i stand til effektivt at tilpasse sig mængden og tyngden af opgaver.  

Aktivitetsmål 

Kvalitetsløft 

Der er løbende fokus på at løfte kvaliteten af hjemmehjælpsområdet. Det skal sikre, at der er de faglige 

kompetencer til at håndtere borgere med komplekse plejebehov i deres eget hjem. Opkvalificeringen er også et 

godt værktøj til at skabe og fastholde stabile medarbejdere.  

 

Fravær 

Hjemmehjælpen arbejder intensivt med at nedbringe fravær. 

 

Døgnhjemmepleje 

Udvidelsen af hjemmehjælpen med døgnbemanding alle ugens dage, (daghold, aftenhold og nattevagt) 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

88 
 

er konsolideret og fungerer godt. Flere og flere borgere bliver visiteret til hjælp om aftenen og natten. Det giver 

også den gevinst, at færre borgere forbliver på Dronning Ingrids Hospital efter færdigbehandling. Det reducerer 

udgifterne til plejeophold ved sundhedsvæsenet (se formålsbeskrivelsen for ”Ældre”).   

 

I hjemmehjælpen er en del af personalets opgave også at bringe vand og solar ud til de ældre i bygderne, samt 

hjælp til indkøb, og hjælp til vasketøj til bygdens servicehus. 

 

Visiterede borgere til hjemmehjælp  

Visitationen er ansvarlig for de faglige vurderinger af borgernes behov og afgørelsen om, hvorvidt en borger er 

berettiget hjemmehjælp. Visitationen vurderer borgerens funktionsniveau og plejebehov. 

 

Forventninger til fremtiden: 

Ifølge oplysninger fra Grønlands statistik vil Kommuneqarfik Sermersooq være den kommune i Grønland, der 

vil opleve den største stigning i antallet af ældre.  

I perioden fra 2014 til 2040 forventes en fordobling af borgere i den pågældende aldersgruppe, hvilket vil 

medføre flere opgaver og deraf større udgifter på hjemmehjælpsområdet. Hvis man skal undgå på sigt at anlægge 

mange nye plejehjemspladser, kommer hjemmehjælpen til at have en nøglerolle ift. at hjælpe borgerne længere i 

eget hjem eller ældrebolig. 

 

Hjemmehjælp til forældre med tvillinger eller flerbørnsfødsler 

Det er et tilbud til forældre til nyfødte tvillinger eller flere med ønske om hjælp til praktiske gøremål og husligt 

arbejde af forskellige karakter. Hjælpens varighed kan være op til 8 timers hjælp pr. uge i 65 uger, eller indtil 

tvillingerne kommer i daginstitution. Ydelsen leveres fra hjemmehjælpsområdet i kommunen til praktisk bistand, 

og er ikke en del af de tilbud som kommer fra familiecenteret eller socialområdet. 

  

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes tværfagligt ud fra BUM model (Bestiller, Udfører og Modtager), gældende ydelsesbeskrivelser og 

kvalitetsstandarder.  

 

Desuden kvalitetssikres ydelserne ved årlig evaluering og justering af kvalitetsstandarder. 

 

Borgerinddragelse er en vigtig del af effektiviseringen af opgaveløsningen. 

 

Der arbejdes hele tiden fagligt med opkvalificering af medarbejderne på området, herunder afholdelse af 

temadag på tværs af sektorerne.  

 

Der arbejdes intensivt med at nedbringe sygefraværet. 

Der arbejdes med tværfaglig indsats i trænings- og aflastningsafdelingen på Utoqqaat Illuat, således at borgeren 

kan klare sig bedst mulig i eget hjem efter udskrivning. 

 

Der er et rehabiliteringsprojekt Træning før pleje i samarbejde mellem Hjemmehjælpen og Terapeutteamet. Her 

er fokus på rehabilitering. Når en borger har været indlagt på DIH og udskrives til eget hjem, eller når en borger 

har været syg i hjemmet og har tabt funktionsevner, så kan borgerne visiteres til et intensivt rehabiliteringsforløb 

med henblik på, at de kan klare sig bedst muligt selv.  

 

Der har været iværksat nye sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 

 

I forbindelse med kurser i ledelsesudvikling i 2019 samt begyndelsen af 2020 er der set en tydelig ændring i 

personalets fravær. I Paamiut og Tasiilaq har man halveret fraværet.  
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Trivslen i hjemmehjælpen er også øget, og der er ikke længere udfordringer med at rekruttere faglærte 

medarbejdere til hjemmehjælpen i Nuuk. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Kommunalbestyrelsen kan i nogen grad nedjustere niveauet af ydelserne i kvalitetsstandarderne. 

Det stigende antal ældre vil dog i de kommende år lægge stort pres på området både økonomisk og i 

efterspørgslen af ydelser i forhold til alderdomshjem, plejehjem, aflastning, samt hjemmehjælp. Det nuværende 

antal plejehjem, alderdomshjem, samt de nye antal pladser skønnes ikke at kunne klare efterspørgslen, hvorfor 

borgerne bør bibringes til at være mest mulig aktive og kunne være længst muligt i eget hjem i en tryg hverdag, 

hvor hjemmehjælp er hjælp til selvhjælp, og hvor der i højere grad satses på genoptræning og rehabilitering. 

 

Råderum nr. 1: Serviceniveau for: rengøring, bad, tøjvask og lignende 

Der er mulighed for at reducere serviceniveauet og dermed bemandingen i hjemmehjælpen. 

 

Visitationen vurderer alle forhold omkring borgerens behov for hjælp til rengøring, bad, tøjvask og lignende. Det 

er en individuel vurdering ud fra borgerens sygedomshistorie, funktionsniveau og generelle situation.  

 

Bad 

Visitatorerne vurderer oftest, at borgeren har behov for at komme i bad 1, 2 eller 3 gange om ugen. Det er dog 

sådan, at nogle borgere har et hyppigere behov for bad, f.eks. ved en overvægtig borger, øges risikoen får sår og 

infektioner, hvis der ikke er hyppige bade.  

 

Rengøring 

Rengøringsbehovet varierer fra borger til borger. Nogle borgere får rengøring 1 gang hver 14. dag. Andre 

borgere har behov for hyppigere rengøring. Behov for hyppigere rengøring kan skyldes Parkinson eller anden 

adfærd, der påvirker renligheden i hjemmet.  

 

Nogle borgere med behov for hjemmehjælp deler bolig med pårørende eller logerende. I disse hjem tilbydes 

rengøringen kun i de rum, hvor borgeren opholder sig. I de andre rum er de øvrige beboere ansvarlige for 

rengøringen.  

 

Indkøb 

Det er også en individuel vurdering, hvor ofte borgeren har brug for hjælp til indkøb. Generelt bistår 

hjemmehjælpen borgere med behov for indkøb to gange om måneden.  

 

Opgaveløsningen indenfor hjælp til rengøring, bad og indkøb kan ikke fravælges. Men den kan reduceres til et 

lavere serviceniveau, hvorved der kan frigives 2-3 årsværk. Der er kommuner i Danmark, der kun tilbyder de 

ældre bad hver 2. eller 3. uge. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 
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Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 360   360  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Bad 

Færre bad vil have en indflydelse på borgernes livskvalitet og egenomsorg.  Der er en gruppe af udsatte borgere, 

som ikke vil være i stand til at varetage den nødvendige hygiejne. Resultatet vil være infektioner, hudproblemer 

og forringet livskvalitet.   

 

Rengøring 

Hjemmehjælperne vil bruge mere tid på at gøre rent for hvert besøg. Mindre rengøring vil også medføre flere 

klager fra borgerne og pårørende. Desuden er det meget sandsynligt, at medarbejderne ikke vil føle, at der er 

resurser til at gøre et ordentligt stykke arbejde. Det giver et dårligt arbejdsmiljø med øget stress og højere fravær.  

 

Ift. borgere med pårørende eller logerende, er det en uholdbar løsning at lade dem stå for al rengøring, da 

familier med sociale problemstillinger og få ressourcer vil være risiko for omsorgssvigt, da man ikke kan regne 

med, at rengøringen vedligeholdes, og hjemmet vil blive beskidt.  

 

Indkøb 

Hjemmehjælperne vil bruge mere tid på indkøb, hvis det kun er månedligt. Det vil også øge risikoen for 

arbejdsskader, da der er begrænsninger for hvor meget de må bære (2 x 5 kg indkøbsposer). Derudover vil det 

påvirke borgerens ernæringstilstand og livskvalitet, samt at flere borgere ikke har økonomi til faste månedlige 

indkøb.  

 

Råderum nr. 2: Hjælp til forældre der får tvillinger (eller flere)  

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde hjælp til at alle forældre, der får tvillinger eller flere. Det er lovpligtigt at hjælpe 

efter behov.  

Ydelsen skal medvirke til, at forældrene har overskud til at tage vare på børnenes tarv.   

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Det drejer sig cirka om 4 bevillinger om året.  Hjælpen tilbydes i max 8 timer pr. uge i 65 uger eller indtil 

børnene starter i daginstitution. Det er muligt at begrænse adgangen til at modtage hjælpen eller indføre 

brugerbetaling, såfremt husstandsindkomsten ligger over et vist niveau.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 65   65  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Ved kun at give hjælp til resursesvage familier, kan kommunen sikre, at hjælpen er målrettet familier med et 

behov for offentlig støtte. Erfaringen viser dog, at der er resursesvage familier, der modtager hjælpen. Derfor er 

der i ovenstående regnet med, at 1 ressourcestærk familie om året modtager ydelsen 

 

Der er umiddelbart en meget lille del af hjemmehjælpens arbejdsopgaver, så der er ikke et væsentligt 

besparelsespotentiale. 
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Formål 050107 Hjælpemidler og træning 

Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked - SIA 

Forvaltning Velfærd og Arbejdsmarked - SI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer 
med handicap (fra 1. januar 2020) 
Inatsisartutlov lov nr. 20 af 23. november 2015 om 
alderspension 
Inatsisartutlov lov nr. 40 af 9. december 2015 om 
førtidspension. 
 

Interne politikker og regler • Kommunens kvalitetsstandarder 

• Handicappolitik 

• Sektorplanerne for på handicapområdet og 

ældreområdet 

• FN Handicapkonvention Ældrepolitik -Et værdigt og 

aktivt liv 2016 – 2026. 

 
 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 2.492 0 2.492 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 2.492 0 2.492 
 

Generelle kommentarer til området 

 
Målgruppen for hjælpemidler er voksende i takt med at målgruppen lever længere og bliver ældre. Der er øget 
fokus på tilgængelighed og handicappedes vilkår, hvilket naturligvis sætter pres på de ydelser der efterspørges. 
 
For mange mennesker med funktionsnedsættelse, kan hjælpemidler være nødvendige for at få hverdagen til at 
fungere. 
 
Et hjælpemiddel skal kompensere for en funktionsnedsættelse og samtidig være mindst mulig indgribende i 
den enkeltes liv. Borgeren kender sin udfordring, men er sjældent ekspert i, hvilken løsning, der skal til for at få 
hverdagen til at fungere. Derfor kræver hjælpemiddelformidling tæt samarbejde mellem borgeren og den 
fagprofessionelle og inkluderer individuel vurdering, tilpasning, træning i brug og ikke mindst opfølgning. 
 
Der er et behov for udvikling af systematisk monitorering af hvilke hjælpemidler, der udleveres (til udlån) og 
hvornår de kommer retur. Det kunne ligeledes være ønskeligt at man for den enkelte borger kunne monitorere 
hvilke hjælpemidler der var udleveret og de udgifter der medfulgte. 
 
Det kræver fokus på hvilke systemer der understøtter denne viden.  
 
Der er behov for at udvide hjælpemiddeldepotet af flere forskellige årsager, herunder behov for plads til at 
afprøve og fremvise hjælpemidler til borgerne. 
 
Hvordan opbevares hjælpemidler og hvordan får vi bedst overblik over hvad depotet indeholder og hvad vi har 
brug for at bestille, 
 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b02AF3911-4F67-4D9A-AA94-39E277728C49%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b02AF3911-4F67-4D9A-AA94-39E277728C49%7d
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Gennemgang af indkøbsaftale med Aalborg kommune – dvs. har vi de rette produkter til borgerne – set i lyset 
af at klima og tilgængelighed er forskelligt fra DK  
 
Kommunen er forpligtiget til at betale for hjælpemidlet og nødvendige boligændringer, såfremt borgeren har et 
varigt behov pga. sine funktionsnedsættelser, som følge af handicap, er alderspensionist eller førtidspensionist 
og kyndigt visiteret til ydelsen, samt der foreligger godkendelse fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor 
dette er påkrævet. 
 

Aktivitetsmål 

Det overordnede mål er at borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq med nedsat funktionsniveau, der påvirker 
deres fysiske / psykiske og eller sociale formåen, opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. 
 
Hvad er formålet med indsatsen/ ydelsen omkring hjælpemidler og boligændringer? 

• At borgerne kan leve et så normalt liv som muligt på trods af nedsat funktionsevne 

• At hjælpemidler og boligændringer i væsentlig grad vil afhjælpe borgernes handicap  

• At borgerne kan forblive i eget hjem længst muligt 

• At borgerne kan klare sig selvstændigt og med minimum hjælp fra andre. 
 
Hvad er formålet med indsatsen / ydelsen omkring vedligeholdende træning, vejledning og rådgivning omkring 
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter. 

• At borgerne fastholder en meningsfuld hverdag herunder tilknytning til et aktivt / og eller socialt liv 

• At borgerne fremmer eller fastholder sine ressourcer og funktionsevne og mestrer deltagelse i 
hverdagslivet gennem struktur og meningsfulde aktiviteter 

• At borgerne får aktiv hjælp til at forblive selvhjulpne  

• At forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospital. 
 
Hvilke ydelser tilbydes: 
Indsatsen skal bidrage til størst mulig selvstændighed i hverdagen for borgerne på Børne-, voksen-, ældre-, og 
handicapområdet med ved hjælp af følgende ydelser: 

• Træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter 

• Vedligeholdende træning enten individuelt eller på hold 

• Vurdering og vejledning i forflytninger, sidestillinger og lejringer til både borgere og samarbejdspartnere 

• Rådgivning og træning i forebyggelse af livsstilssygdomme og sundhedsfremmende aktiviteter 

• Hjælpemidler og boligændringer dvs. vurderinger, visitation, sagsbehandling indkøb og udlevering.   
 
Opgaverne omkring borgerne løses bedst når der er et tæt samarbejde med pårørende, øvrige medarbejdere 
der er omkring borgerne, visitationen, støttekorps, hjemmepleje og sygehus, som aktivt inddrages i 
vedligeholdelsen af borgers funktionsniveau. 

 

 

 

 
 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der er fokus på hjælpemidlernes holdbarhed, også med fokus på Grønlandske forhold.  
Endvidere er der særligt fokus på at hjælpemidlet kan genanvendes og at hjælpemidlerne indkøbes med 

mængderabat og at der laves langtidsholdbare indkøbsaftaler. Der er en indkøbt en vaskemaskine til rengøring 

af hjælpemidler, der bidrager til et bedre vedligehold, en øget mulighed for genanvendelse og en øget sikkerhed 

for borgeren i henhold til hygiejne. 
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RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Der foreligger ingen råderumsbeskrivelse på denne, da der er tale om en lovbunden opgave. Råderum nr. 

1:  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

      

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 0502010000 Offentlig hjælp 

Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked - SIA 

Forvaltning Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 

om førtidspension. 

• Cirkulære nr. 286 om takster og indkomstgrænser 

for førtidspension pr. 01. januar 2017. 

• Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om 

orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og 

adoption 

• Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 

om ændring af Landstingsforordning om 

boligsikring i lejeboliger (finansiering)  

• Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 

om offentlig hjælp 

• Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om 

førtidspension 

 

Interne politikker og regler  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder)    

I alt: 94.355  94.355 
 

Generelle kommentarer til området 

Førtidspension 

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevnen er varigt nedsat af enten fysiske, psykiske eller sociale 

årsager. 

Førtidspension kan tilkendes efter en forudgående revalideringsperiode, selvom en revalidering er iværksat på 

baggrund af en ansøgning om førtidspension. Førtidspension kan tildeles uden revalideringsperiode, såfremt 

vedkommende har en livstruende sygdom og en revalidering er udsigtsløs. 

Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension. 

Selvstyret refunderer 50 pct. af ydelserne. Refusion frafalder i 2021. 

 

Offentlig hjælp 

Formålet med offentlig hjælp er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, der ikke kan klare sig på anden 

vis, og hvor alle andre muligheder for hjælp er udtømte. 

Sikkerhedsnettet gælder for alle, uanset nationalitet og opholdsgrundlag. Offentlig hjælp kan  

således ydes til alle personer, der i kortere eller længere tid opholder sig i Grønland. 

Offentlig hjælp indeholder dels akut hjælp og dels hjælp til faste udgifter og forsørgelse. 

 

Dagpenge ved barsel m.v. 

Formålet med barselsdagpenge er at kompensere for den indtægt, der bortfalder, når forældre er fraværende fra 

arbejdsmarkedet i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Selvstyret refunderer 90 pct. af ydelsen. 

 

Boligsikring 

Boligsikring ydes kun til huslejen, og på baggrund af husstandens samlede skattepligtige indkomst samt antallet af 

børn, der har fast bopæl i boligen. Hvis der siden beregningsperioden er sket en væsentlig ændring i husstandens 
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indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring 

beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Selvstyret refunderer 

60 pct. af ydelsen. 

 

Aktivitetsmål 

 

 Antal modtagere 

Førtidspension 928 

Offentlig hjælp 1.136 

Dagpenge ved barsel mv. 119 

Boligsikring 1.134 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Introduktion af nye fag- og it-systemer samt der arbejdes med optimering af arbejdsopgaverne, der går på tværs af 

området. Disse tiltag forventes at kunne bidrage til effektivisering af opgaveløsningen og skabe bedre helhed for 

borgerne.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderum nr. 1: Personligt tillæg førtidspension 

Det personlige tillæg er fastsat af kommunalbestyrelsen. Det er besluttet, at borgerne skal have mindst 6.000 i 

rådighedsbeløb. Det personlige tillæg udbetales for at sikre dette. Rådighedsbeløbet kan justeres, hvis 

kommunalbestyrelsen ønsker det. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

  -    

Det er vanskeligt aktuelt at opgøre størrelsen på råderummet, da det kræver en gennemgang af 

beregningsgrundlaget for samtlige personlige tillæg. Der bliver udbetalt ca. 2 mio. årligt i personlige tillæg. 

Størrelsen på råderummet afhænger af, hvad rådighedsbeløbet ændres til. 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

 

Konsekvensen vil være færre udbetalte penge til førtidspensionister. 

 

Råderum nr. 2: Takst offentlig hjælp  

 

Taksten for offentlig hjælp er fastsat af kommunalbestyrelsen og senest justeret i forbindelse med budget 2015, 

hvor taksten blev reduceret. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

  -    

Det foreslås ikke at justere taksten, da selvstyret er undervejs med projekt Øget selvforsørgelse og en reform af 

offentlig hjælp, der vil medføre nationalt fastsatte takster på området.  
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Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Taksten er fastsat af kommunalbestyrelsen og kan nedjusteres. Det vil gøre det økonomiske råderum for 

kommunens offentlig hjælp-modtagere mindre.  
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Formål 0503010000 Ældre 

Udvalg SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked  

Forvaltning SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Ældreområdet og Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om 

ældreinstitutioner mv. 

• Landstingsforordning nr. 8 af 5. dec. 2008 om ændring 

af landsforordning om ældreinstitutioner 

• Landstingsforordning nr. 15 af 20.nov. 2006 om hjælp 

fra det offentlige 

• Landstingsforordning nr. 15 af 6. nov. 1997 om 

sundhedsvæsenets ydelser m.v. 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 

2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet 

• Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om 

alderspension 

Interne politikker og regler • Samarbejdsaftale mellem Demokraatit og IA i 

kommunalbestyrelsen 2017-2021 

• Ældresektorplan fra 2016 

• Kvalitetsstandarder 

• Politisk samarbejdsaftale 

• Selvstyrets Demensplan 2013 

• Ældrepolitikken 2016-2026 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 222.876 -116.000 106.876 

Råderum (KAN områder) 7.856 -1.971 5.885 

I alt: 230.732 -117.971 112.761 
 

Generelle kommentarer til området 

Området indeholder dels udbetaling af alderspension under Myndighedsområdet og dels en række tilbud under 

Ældreområdet. 

 

Alderspension 

Udgifterne til alderspension er stigende i takt med den stigende andel af ældre borgere i kommunen. For at 

imødegå dele af udfordringerne, stiger pensionsalderen. I 2020 er pensionsalderen 66 år. I 2021 stiger den til 67 

år. 

 

Plejehjem og Ældrekollektiver 

Formålet med plejehjem/alderdomshjem er at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, kan flytte til et 

døgntilbud, hvor de får den pleje, de har behov for. Her skal de ældre borgere kunne leve et godt og trygt liv med 

aktiviteter og værdighed.  

 

Omsorgsforanstaltninger for ældre: 

Dagcenter for alders- og førtidspensionister, der har åbent på hverdage i tidsrummet ml. 9.00 – 15.00 

Dagcenteret tilbyder forskellige aktiviteter der tilrettelægges i samarbejde med centerets brugere 

På centeret kan brugerne købe mad efter gældende takster  

Målet med centerets aktiviteter er: 
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- At vedligeholde brugernes evne til at klare sig selv 

- At borgerne indgår i et socialt netværk 

- At forebygge ensomhed 

- At bibeholde og motivere til en aktiv alderdom 

 

Man visiteres til dagcenter af Visitationsenheden.  

 

Fra efteråret 2020 vil der kun være dagcentre på Ippiarsuk og Utoqqaat Illuat. Pilutaq bliver fremadrettet 

foreningslokale, der bl.a. kan benyttes af ældreforeningen. Brugerne vil fremadrettet opleve samme standard, 

dog i andre omgivelser. Lønbudgettet på de nuværende medarbejdere vil følge med.  

 

Plejeophold ved sundhedsvæsenet: 

Sundhedsvæsenet opkræver dagtakst, hvis en borger er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives til eget hjem 

eller et kommunalt tilbud. Der er forskellige takster afhængig af, hvor plejekrævende borgeren er.  

 

Aktivitetsmål 

Alderspension 

Der er sat målsætning på 95% for at ydelsen udbetales korrekt og til tiden. Dette orienteres udvalget om 

kvartalsvis. 

 

 

Plejehjem 

Forvaltningen arbejder efter den gældende ældrepolitik fra 2016. Endvidere arbejder ældreområdet ud fra 

sektorplanen, som løbende følges op på og revideres.   

 

Byggeprogram for anlæggelse af plejehjem i Tasiilaq med 20 pladser forventes udarbejdet i løbet af 2020-2021.  

 

Brugerdata: 

Kommuneqarfik Sermersooq råder over et plejehjem i Paamiut, Tasiilaq og 2 plejehjem i Nuuk. 

Plejehjem Pladser 

Paamiut 24 pladser 

2 aflastningspladser 

Tasiilaq 16 pladser 

Utoqqaat Illuat (Nuuk) 45 pladser (hvoraf 14 er aflastningspladser) 

Ippiarsuk (Nuuk) 33 pladser (inklusiv 2 parstuer samt 10 pladser på 

skærmet enhed for borgere med svær demens) 

 

På Ippiarsuk blev der i 2015 etableret en afdeling (Pakkutaq) for yngre handicappede (under 65 år) med plads til 

12 borgere med svære handicap. Denne afdeling refererer til Handicapafdelingen. 

 

Personalenormeringen forsøges tilpasset plejebehovet. 

 

Demensområde 2020 

Kommunen har 2 demenskoordinatorer.  

 

Udviklingen inden for velfærdsteknologi til demensområdet følges nøje. Formålet er at være opdateret på 

muligheder for at gøre borgere og pårørende så trygge og sikre som muligt. Teknologier i anvendelse er bl.a. 

komfurvagt, gps og tryghedsalarm.  
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Der er udarbejdet materiale om demens på grønlandsk og opsat informationer til borgere og pårørende rundt 

omkring i Nuuk.  

 

Der er installeret software til videokonference samt storskærm hos demenskoordinatoren, og det giver mulighed 

for fast undervisning i demens. Dermed kan medarbejdere uden for Nuuk blive undervist i bl.a. demens, 

magtanvendelse og andre relevante emner.  

 

Formålet med demensindsatsen er, at:  

• sikre borgere med demenssygdom kan få rådgivning og støtte, så deres hverdag fungerer bedst muligt 

• sikre borgere med særlige behov får den rette hjælp i hverdagen, herunder vurdering af behov for 

velfærdsteknologiske løsninger 

• sikre pårørende til borgere med demens får vejledning og støtte 

• skabe netværksgrupper for demente og deres pårørende 

• pårørende og personale der arbejder med demensramte, kan modtage undervisning om demens 

• kompetenceudvikle medarbejdere indenfor demens  

• afholdelse af borgermøder og demenscafé hvert år i alle byer 

 

Demenspladser: 

Plejehjem Pladser  

Paamiut (Puilasunnguit) 12 pladser (ud af 24 pladser i alt) 

Tasiilaq Procentdel af samlede pladser 

Ippiarsuk (Nuuk) 12 pladser 

Utoqqaat Illuat (Nuuk) 19 pladser 

 

Fremtiden: 

Demensområdet vokser. Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger og vil fortsætte med at 

stige, og dermed vil antallet af ældre med demens også stige. Ældreområdet forventer derfor, at det bliver 

nødvendigt med flere demenspladser, hvilket også kræver opgradering eller uddannelse til personalet. 

Demensområdet udgør en af de vigtigste prioriteringsopgaver indenfor ældreområdet. 

 

Langsigtede planer er nødvendige. Det drejer sig særligt om planer for opkvalificering af personalegruppen samt 

hensigtsmæssige fysiske rammer. 

 

Sektorplanen for ældreområdet indeholder forvaltningens forventninger til ældreområdets fremtidige behov. 

Demensområdet er en vigtig del af dette. Der er behov for et stort demensplejehjem, som lever op til de behov og 

krav, der gør sig gældende på området, så borgere med demens for den optimale støtte.   

 

Ældrekollektiver: 

Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit har plads til 7 beboere. Antallet af personaler varierer efter antallet af beboere 

og kompleksitet. Der er en renovering og udvidelse af ældrekollektivet undervejs. 

 

Ældrekollektivet i Qeqertarsuatsiaat har plads til 9 beboere, heraf en aflastningsplads. Antallet af medarbejdere 

varierer efter antallet af beboere og deres plejebehov. 

 

Plejeophold ved sundhedsvæsenet 

Målet er, at færdigbehandlede borgere, som ikke kan klare sig uden ekstra hjælp, hurtigst muligt får et 

kommunalt tilbud som aflastning, boligændringer, hjemmehjælp og/eller plejehjemsplads.  

I tilfælde, hvor kommunen ikke har en plads ledig, når borgeren er færdigbehandlet, kan borgerens indlæggelse 

forlænges som et plejeophold, hvor kommunen betaler en dagstakst, der afhænger af plejetyngden. I 2019 havde 

forvaltningen udgifter for knap 4 mio. kr. til plejeophold ved sundhedsvæsenet. 
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Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

• I sagsbehandlingen er fokus på, at borgeren som udgangspunkt har ansvar for at forsørge sig selv 

• En effektiv og korrekt visitering af borgere 

• Det rette match mellem borger og tilbud. Det handler om, at den ældre borger bor i den rette bolig og 

modtager kvalificeret hjælp i overensstemmelse med sine behov.  

• Der ydes den service, der er fastlagt i kvalitetstandarden 

• Der er i sektorplanen fokus på behovet for flere boliger til ældre, herunder både plejehjemspladser, 

demenspladser, ældre/handicap-venlige boliger og aflastningspladser.  

• Der arbejdes på rekrutterings- og fastholdelse, for at sikre stabilitet blandt medarbejdere, som vil være med 

til at effektivisere opgaveløsningen væsentligt.  

 

For at løse udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere udarbejder forvaltningen i 2020 en 

intropakke, som skal sikre, at alle ansatte har kendskab til ældreområdets værdier, kerneopgaver og 

arbejdsmetoder. Det vil komme til at indeholde forskellige former for introduktion til området, herunder 

personalepolitik, arbejdsmiljø, magtanvendelse, rengøring, arbejdsstillinger m.m. Formålet er at klæde 

personalet på til at varetage en stilling indenfor ældreområdet.  

 

I forbindelse med ledelsesudviklingskurser i 2019 og begyndelsen af 2020 er der sket en reduktion af personalets 

fravær. I Paamiut og Tasiilaq har effekten været stor, idet fraværet cirka er halveret.  

 
Introduktion af nye fag- og it-systemer, samt der arbejdes med optimering af arbejdsopgaverne, der går på tværs 

af området. Disse tiltag forventes at kunne bidrage til effektivisering af opgaveløsningen og skabe bedre helhed 

for borgerne.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1: Aktivitetscentre 

Kommunen er ikke lovgivningsmæssigt bundet til at oprette aktivitetstilbud. Udgifterne på området er primært 

lønudgifter til medarbejdere. Der er i alt 10 medarbejdere på kommunens aktivitetscentre. I 2020 nedlægges dog 

aktivitetscenteret Pilutaq, og disse medarbejdere flyttes til ledige stillinger på Ippiarsuk. Der vil således primo 

2021 være 7 medarbejdere på aktivitetscentrene. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Løn (10 medarbejdere) 3.000  0  3.000  

 

Medarbejderne fordeler sig således:  
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Aktivitets- og dagcenter Antal medarbejdere 

Ippiarsuk  4 

Utoqqaat Illuat 2 

Puilasunnguit (Paamiut) 1 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Aktiviteter er afgørende for de ældres livskvalitet og funktionsniveau. For langt størstedelen af ældre borgere, er 

den sociale interaktion og stimuli en grundpille i et godt liv.  

 

Uden aktivitetscentre vil flere ældre formentlig ende i social isolation med dårligere livskvalitet og 

helbredsmæssig forværring til følge. Det kan også forårsage, at de ældre får brug for hjælp i en tidligere alder. 

Eksempelvis var det tydeligt for medarbejderne, da brugerne ikke kunne komme på besøg i løbet af 

coronanedlukningen. Da aktivitetscentrene åbnede igen, var brugernes fysiske formåen reduceret.  

 

Desuden vil en lukning af aktivitetscentre resultere i et øget behov for pleje på plejehjemmene, da borgerne ikke 

vil have et alternativt sted at opholde sig i dagtimerne.  

 

Råderum nr. 2: Visitationskriterier til plejehjem 

Det er Ældreområdet, der i vid udstrækning bestemmer, hvor svært eller nemt det er at komme på plejehjem. 

Ved at skærpe visitationskriterier til plejehjem, så færre ældre er berettiget til at komme på plejehjem, kan 

kommunen potentielt spare penge i fremtiden. I så fald kan kommunen nemlig reducere antallet af pladser i 

forbindelse med projektering af fremtidige plejehjem.  

 

Som alternativ til at øge antallet af plejehjemspladser markant, kan der i fremtiden anlægges et større antal 

ældrevenlige boliger. Det vil være en gevinst, hvis de ældrevenlige boliger bygges i et sammenhængende 

område, hvor hjemmehjælpen har let adgang. Det vil reducere behovet for flere plejehjemspladser. Der vil i disse 

boliger være plads til de mere komplekse borgere, der har behov for hyppige tilsyn.  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning: 

For at leve op til kriterierne for visitation til plejehjem i kvalitetsstandarden, skal ansøgeren være særligt 

plejekrævende. Der er pr. juli 2020 seks borgere af den type på venteliste til plejehjem. Disse borgere kan ikke 

klare sig i eget hjem længere, så de afventer plejehjemspladsen, imens de er i aflastning. 

 

Såfremt visitationskriterierne strammes, kan behovet for nye plejehjemspladser reduceres. Der reduceres således 

både på anlæg og på drift. Begge dele vil dog delvist blive modsvaret af anlæg af ældreboliger og driftsudgifter 

til hjemmehjælpen til pleje af borgere i eget hjem. Det er forvaltningens vurdering, at der på lang sigt vil være 

mindre driftsudgifter forbundet ved at anlægge som ældreboliger i fremtiden. På kort sigt vil en ændret 

opgaveløsning ikke medføre besparelser. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Plejehjemsbudget i 2021 (overslag) 0 0  0  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Det vil betyde, at hjemmehjælpen skal håndtere de plejekrævende ældre borgere, der ikke længere er berettiget 

en plads på plejehjem. Det er bestemt ikke sikkert, at hjemmehjælpen har resurser – både med hensyn til budget 

og kompetencer – til at løfte den opgave.  
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Der vil blive et endnu større behov for ældre- og handicapvenlige boliger i kommunen, fordi de komplekse 

borgere, der får afslag til plejehjem, får behov for en bundlejlighed som opfylder en del flere kriterier. Disse 

boliger er der i dag meget lang venteliste på.  

 

 

Råderum nr. 3: Rådighedsbeløb 

Kommunalbestyrelsen har fastsat et rådighedsbeløb, som alderspensionister skal have efter de har betalt deres 

faste udgifter. Hvis alderspensionisterne har et rådighedsbeløb under det fastsatte, sørger kommunen for, at de 

ældre får et tillæg, således at de opnår det fastsatte rådighedsbeløb. Rådighedstillægget er således udover 

lovgivningen, og er endvidere højere end i de øvrige grønlandske kommuner.   

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009, at de vejledende rådighedsbeløb for alderspensionister er:  

6.000 kr. for enlige 

9.000 kr. for par 

 

Det er det højeste vejledende rådighedsbeløb for alderspensionister i Grønland. De øvrige kommuner har 

rådighedsbeløb for enlige på 3.000-5.000 kr. og for par på 6.000-8.000 kr. 

 

Udgifterne til det økonomiske og rådighedsbestemte tillæg dækkes 100 procent af kommunen.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.400  0  2.400  

Det økonomiske tillæg blev tildelt 202 borgere.  

  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

En gruppe af de dårligst stillede ældre får færre penge til rådighed.  

 

Der er flere mulige modeller for, hvordan en reduktion af det vejledende rådighedsbeløb kan gennemføres. En 

model er, at rådighedsbeløbet reduceres, så det svarer til Qeqqata Kommunias vejledende rådighedsbeløb på hhv. 

5.000 kr. for enlige og 8.000 kr. for par. Qeqqata Kommunia har den næsthøjeste sats. 

  

Råderum nr.4: Madordning 

Madordningen er ikke lovpligtig. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ældreområdet skal levere 

ernæringsrigtigt mad til borgere, der har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at tilberede den varme mad.  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning: 

Kriterierne for visitering til madordning er i kvalitetsstandarten sat til at være til de borgere, der ikke kan lave 

varm mad på grund af nedsat funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, som gør dem ude af 

stand til at opretholde en korrekt ernæringstilstand. Der fokuseres på, at borgeren får et ernæringsrigtigt måltid. 

Det er muligt at få leveret både frokost og aftensmad. Leveringen forgår alle årets dage mellem 11 og 13. Der er 

mulighed for specialkost efter lægeordination. Der er egenbetaling på måltidet og prisen er efter gældende 

takster, disse priser er inkl. Levering/kørsel. Betalingen for mad opkræves månedsvis bagud igennem borgerens 

pension.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

103 
 

Plejehjemsbudget i 2021 (overslag) 2.456 -1.971  485 

 

Beregning af den nuværende opgaveløsning kan være med lidt udsving.  

Der ligger ikke nogen præcis beregning af hvor meget mad, der indkøbes kun til madudbringning, hvorfor denne 

beregning indeholder udgifter til al indkøb af mad, som dækker over både morgenmad, middagsmad og 

aftensmad, samt mellemmåltider for borgere på afdelingerne.  

Beregningen er lavet ud fra at der laves 150 portioner frokost dagligt, af 36 kr. Der laves derfor på årsbasis 

54.750 portioner frokost.  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der er på nuværende tidspunkt 110 leveringer af madordningen dagligt. Hvis man fravælger denne løsning, vil 

alle disse borgere opleve en nedgang i deres funktionsniveau grundet dårligere ernæringstilstand. Mange borgere 

er ikke i stand til at handle ind, og de, der får hjælp til indkøb, kan glemme at spise eller ikke have det rette 

funktionsniveau til at forberede maden. Der vil derfor indenfor kort tid være mange borgere, som taber sig 

meget, og andre borgere, der ikke får mad. Det vil primært være familier med ressourcestærke pårørende, som 

fortsat vil være med til at sikre kosten, men dette vil være en stor risiko at skulle regne med pårørendes hjælp. 

Nogle borgere har samtidig også meget svært ved at bede om hjælpen. Ift. borgere med sociale problemstillinger, 

vil man opleve en væsentlig ændring, da denne madordning er med til at sikre, at borgeren får mad, og at der 

altid er afsat penge til dette, i forbindelse med trækningen ved pensionsudbetaling. En del borgere har grundet 

sociale problemstillinger og/eller misbrugsudfordringer ikke ressourcerne til at vurdere deres behov.  

 

Der vil være rigtig mange borgere som er undervægtige og fejlernærede.  

 

Det er også muligt at ændre i priserne, så taksten på madordningen bliver højere. Nogle borgere vil i den 

forbindelse fravælge ordningen, fordi de oplever, at de ikke har økonomi til det, derfor vil der opstå tilsvarende 

problemer som i ovenstående beskrivelse, og borgere vil være fejlernærede.  

 

Priserne for madordningen blev hævet i forbindelse med budget 2020. 
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Formål Borgerservice  

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Borgercenter 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud. 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om 

børnetilskud 

 

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling 

af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud 

 

I anordningen for Grønland om ikrafttræden af lov om Det 

Centrale Personregister nr. 1198 af 29. november 2006 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 11.561 -232 11.329 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 11.561 -232 11.329 
 

Generelle kommentarer til området 

Der er borgerservice i alle kommunens fire byer, samt alle kommunens otte bygder. 

Der er små variationer i, hvad borgerservice laver i de forskellige byer. Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt Paamiut 

laver andre opgaver, som afdelingen i Nuuk ikke laver – bl.a. boligsikring og skattesager m.m. men generelt er 

disse modtagelse og videresending af dokumenter. 

 

Aktivitetsmål 

Kommunens fire borgerservice har åbent alle hverdage. I Nuuk har man åbent lidt længere end de andre byer i 

kommunen, hvor der er åbent i alt 22 timer på en uge – mod 20 timer i de andre byer. Medarbejderne tjekker 

fællesmail samt fysisk post hver morgen og fordeler dagens indkomne sager imellem sig, inden borgerservice 

åbner. 

 

Eksempel fra Nuuk: Borgernes henvendelser er opdelt i fødselsdage, hvor medarbejderne hver har seks datoer. 

Der er i øjeblikket fem medarbejdere og en enkelt kontorelev. Der søges om en sjette medarbejder primo juli 

2020.  Medarbejderne har en vagtplan, hvor nogen sidder med mail samt telefon om formiddagen, medens andre 

sidder ved skranken og betjener personlige henvendelser. Inden åbningstid sidder alle medarbejdere og 

prioriterer underholdsbidragssager, der skal til udbetaling samme dag. Midt i arbejdsdagen bytter 

skrankepersonale og mail/telefonvagterne plads. 

 

Underholdsbidrag 

Der kan være forskellige former for underholdsbidrag, alt efter om faderen er kendt eller ukendt samt om barnet 

har mistet en af forældrene. En resolution fra retten er et krav for at få udbetalt underholdsbidrag, for dem med 

kendt eller ukendt fader. Der er ligeledes et krav om resolution, hvis man søger om fødselsbidrag, dåbsbidrag 

samt konfirmationsbidrag. 
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Underholdsbidrag udbetales månedligt for dem med ukendt fader, og hvert halve år for dem med kendt fader 

samt afdød forældre. 

 

Børnetilskud 

Børnetilskud er et tilskud for borgere med lavindkomst. Børnetilskud udbetales ved månedens start. Beløbet 

afhænger af borgernes indkomst samt antal børn. På børnetilskudsområdet er der ikke behov for at ansøge om 

tilskud, da børnetilskud kører automatisk i systemet. Men der kommer jævnligt borgere og søger om 

børnetilskud. 

 

Systemet skal dog tjekkes hver måned, om der er alle oplysninger om modtagerne. Oplysninger kan være 

indkomst, samlivsforhold samt kontonummer. Der skal udsendes brev til modtagere, som har ændringer i tilskud. 

 

Folkeregister 

Inden for folkeregister registrerer medarbejderne alt lige fra fødsel til død. Det der bruges tid på, er registrering 

af flytteanmeldelser, navngivelser/navneændringer, dødsfald, vielser og oprettelse af CPR numre. 

 

Fiskeri og fangst 

Borgerservice udleverer jagtbeviser for erhvervsjægere og fritidsjægere. Foruden jagtbeviser, udleverer man 

også licenser til kvoterede arter samt fisk. Nye ansøgninger om erhvervsjagtbeviser eller erhvervsfiskerilicenser 

tager længst tid at sagsbehandle. 

 

Borgerservice modtager også fangstindberetninger på kvoterede arter. Disse fangstindberetninger skal 

videresendes til både Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrud og til Naturinstituttet. 

 

Diverse sager 

Der udskrives rekvisitioner til kommunens medarbejdere. 

Der sælges taxabøger til vognmænd. 

Der uddeles Nem Id, nøglekort eller adgangskoder. 

Der godkendes lejlighedsbevillinger. 

Der sælges vaskekort for SAI. 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

Der er inden for de sidste par år indført nye systemer, der skal lette arbejdet for borgerservice. Medarbejderne 

tilbyder NemId til de folk, som ikke har NemId, idet man arbejder hen mod at gøre tingene så digitalt som 

muligt. Der er dog stadig ikke fuldt digitalisering, set fra medarbejdernes side. 

 

Flytteanmeldelser er blevet automatiseret, men det kræver tjek fra borgerservicemedarbejderne efterfølgende, her 

er undtaget simple flytninger. Simple flytninger bliver godkendt af systemet, resten skal tjekkes og godkendes af 

medarbejderne. Simpel flytninger er almindelige flytninger. 

 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 
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Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Åbningstider 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 ?  ?  ?  

Vi har åbningstider for personlig henvendelse fra kl. 10-14 mandag til fredag i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq samt 

Paamiut. I Nuuk er åbningstiderne kl. 10-15 mandag til onsdag. Kl. 12-17 torsdag samt kl. 10-12 fredag.  

 

Åbningstiderne er ikke lovbestemte, derfor kan man regulere i tiderne.  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis man udvider åbningstiderne i alle byer, betyder det, at der er mindre tid til at sagsbehandle indkomne sager.  

 

Hvis man derimod afkorter åbningstiderne, som man så under coronakrisen, kan medarbejderne følge med i 

deres indkomne sager. En permanent afkortning af åbningstider vil på langt sigt betyde, at der skal bruges mere 

tid på henvendelser pr. mails og telefon – hvilket man også så under coronakrisen. Så en afkortning af 

åbningstider, vil ikke betyde færre medarbejdere, da de lovbundne opgaver fylder meget. 

 

Digitale løsninger, der ikke er 100 % digitale fra medarbejdernes side, betyder, at medarbejderne skal tjekke 

borgernes digitale henvendelser i systemerne. Så længe de ikke er 100 % digitale for både borgere og 

medarbejdere, kan der ikke spares på digitale løsninger. 
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Formål 0505010000 Beskæftigelsesindsats 

Udvalg SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning SI – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Arbejdsmarkedsområdet og myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, 

vejlednings- og opkvalificeringscentre  

• Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering 

af arbejdskrafttilgangen i Grønland  

• Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om 

arbejdsformidling mv. 

• Inatsisartutlov nr.12 af 22. november 2011 om 

uddannelsesstøtte 

• Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om 

uddannelses- og erhvervsvejledning 

• Inatsisartutlov nr.10 af 19. maj 2010 om 

erhvervsuddannelser og kurser i 

erhvervsuddannelsesområdet 

• Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om 

arbejdsmarkedsydelse 

• Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring 

af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og 

erhvervsuddannelseskurser 

• Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om 

aktivering af ledige 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 

om den afsluttende evaluering i folkeskolen 

• Bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om 

Piareersarfiit-centrenes opgavevaretagelse mv 

• Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om 

førtidspension 

• Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- 

og fritidsvirksomhed 

• Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om 

offentlig hjælp 

Interne politikker og regler • Erhvervsudviklingspolitik og strategi 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 19.919 -5.330 14.589 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 19.919 -5.330 14.589 

 

Generelle kommentarer til området 

Formålet er at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen og at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de 

ledige i kommunen, herunder: 

• at tilbyde den ledige uddannelse, herunder efteruddannelse, eller 

• at beskæftige den ledige i et kommunalt aktiveringsprojekt 
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Majoriaq har til formål at fastholde eller bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem arbejdsanvisninger, 

faglige opkvalificeringer og revalidering. Arbejdsmarkedsdelens opgaver består i servicering af de ledige med 

ledighedsregistrering, vejledning, udarbejdelse af handlingsplaner, jobanvisning, opkvalificering, revalideringer, 

ansøgninger til mobilitetsfonden og ansøgninger om rekruttering af udefrakommende arbejdskraft. 

 

Kommunale aktiveringsprojekter: 

Kommunen har mulighed for at køre tidsbegrænsede aktiveringsprojekter i henhold til landstingsforordning nr. 

14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige. 

 

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger: 

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger består af projekter og foranstaltninger for ledige i matchgruppe 2 

(indsatsklare). Projekterne har til formål at bidrage til øget beskæftigelse med henblik på at opkvalificere dem til 

at påbegynde en uddannelse eller indtræde på arbejdsmarkedet. 

 

Afsondering af mulige virksomheder, der vil kunne videreføre systuen i Tasiilaq er igang. Systuen forsøges 

videreført som en socioøkonomisk virksomhed, og skal dermed benyttes til arbejdsprøvninger, arbejdstræning og 

revalidering, for ledige og førtidspensionister, der skal arbejdsevnevurderes. 

 

Formålet rummer endvidere udbetaling af arbejdsmarkedsydelse og dele af udbetalingen af offentlig hjælp, 

svarende til ca. 8 mio. kr. i oprindeligt budget 2020. Formålet med arbejdsmarkedsydelse er at yde kompensation 

for tab af indtægt i forbindelse med uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom. 
 

 

Aktivitetsmål 

Aktivitetsmål:  

• Min 40 handlingsplaner pr uge 

• Min 8 virksomhedsbesøg pr uge 

• Min 2 informationsmøde pr kvartal  

• Min 10 henvisninger PKU kurser pr kvartal 

• Flest mulige jobanvisninger  

• Flest mulige anvisninger til opkvalificeringsforløb 

• Min 4 revalideringsplaner pr uge eller opfølgning deraf 

 

Som datagrundlag ses nedenfor udviklingen i ledighed for 2018 til 2020. 

 

Bosætning mar-18 mar-19 mar-20 

Nuuk 521 403 378 

Paamiut 123 114 85 

Tasiilaq 412 334 324 

Illoqqortoormiut 28 7 6 

I alt 1064 858 793 

Tallene er inklusive ledighed i bygderne 

Berørte af ledighed, marts 2018, 2019 og 2020. 

Kilde: Sermersooq ledighedsregister. 
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Ledige inddeles i henhold til selvstyrets matchgrupperingsvejledning i Matchgruppe 1, som er jobklare, 

Matchgruppe 2, som er indsatsklare i form af afklaring, revalidering, opkvalificering, omskoling eller 

efteruddannelse for at kunne blive jobklare, og Matchgruppe 3, som ikke er jobklare på grund af massive sociale 

eller misbrugsproblemer og/eller psykisk eller fysik sygdom.  

 

Forventninger til fremtiden: 

Hvad angår 2021 er det svært at anslå et estimat for ledigheden. Fortsætter tendensen fra årene 2017 – 2020, vil 

ledigheden fortsat falde i 2021. Arbejdet med at afklare ledige i matchgruppe 2 er i gang således, at det 

forventes, at der bliver færre ledige i matchgruppe 2, da mange af de ledige skal omkategoriseres til matchgruppe 

1 eller 3 og dermed kan arbejdsmarkedsområdet øge sine indsatser for ledige i matchgruppe 2, som på sigt vil 

mindske antallet af ledige. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Kommunen er lovgivningsmæssig pålagt at udarbejde handlingsplan for samtlige ledige, og det er forvaltningens 

vurdering, at der bruges ca. 20 timer årligt pr. ledig på udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplaner.  

Forvaltningen forventer at kunne optimere udarbejdelsen af handlingsplaner og dermed skabe bedre effekt af det 

i form af, at der bliver færre ledige på sigt. 

 

Ift. udbetalingen af arbejdsmarkedsydelse introduceres der nye fag- og it-systemer, samt der arbejdes med 

optimering af arbejdsopgaverne, der går på tværs af området. Disse tiltag forventes at kunne bidrage til 

effektivisering af opgaveløsningen og sikre rettidig og korrekt udbetaling til borgerne.  

 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Alle opgaver i arbejdsmarkedsområdet er lovhjemlede, pålagte eller pligtige opgaver. Undladelse af opgaverne 

vil resultere i øgning af passive borgere og dermed øgede offentlighjælpsudgifter. 
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Formål 050502000 Majoriaq 

Udvalg SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning SI – Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Arbejdsmarkedsområdet - MAJORIAQ uddannelses- og 

opkvalificeringscenter 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, 

vejlednings- og opkvalificeringscentre  

• Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling 

m. v. § 5 

• Aftalekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og 

Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq med tilhørende 

kontraktbilag  

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 

2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes 

opgavevaretagelse m.v. 

• Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om 

uddannelsesstøtte 

• Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om 

uddannelses- og erhvervsvejledning 

• Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om 

erhvervsuddannelser og kurser i 

erhvervsuddannelsesområdet 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 

om den afsluttende evaluering i folkeskolen 

• Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni 2016 kultur- og 

fritidsvirksomhed 

 

Interne politikker og regler • Erhvervsudviklingspolitik og strategi 

• Handicappolitik  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 19.482 
 

-7.985 
 

11.497 

Råderum (KAN områder) 6.195 -3.051  3.144 

I alt: 25.677 -11.036 14.641 

 

Generelle kommentarer til området 

Det overordnede mål for Majoriaq er sikre en så høj grad af beskæftigelse som muligt. Det arbejde kan deles op i 

tre hovedopgaver: jobformidling, vejledning og opkvalificering. Løsningen af de tre hovedopgaver er med til at 

øge arbejdsstyrkens kompetenceniveau, så den matcher erhvervslivets behov.  

 

Majoriaq opererer med en række konkrete målsætninger:  

• At unge mellem 15 og 29 år vejledes i retning af uddannelse eller arbejde og at dette gøres ved at tilbyde: 

o Opsøgende ungevejledning og afvikling afklaringskurser for målgruppen. 

o Skabe kontakt til virksomheder med henblik på at skabe jobtræningspladser. 
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o Udbetaling af uddannelsesstøtte til unge i jobtræning. 

• At Majoriaq igangsætter forløb for ledige og førtidspensionister, der kan eller vil tilbage på 

arbejdsmarkedet. 

• At der tilbydes revalidering for de langtidsledige. 

• At der tilbydes handlingsplaner for den enkelte borger, som henvender sig med ønsket om hjælp til at 

komme videre. 

• At der sikres korrekt matchgruppering. 

• At Kommunalbestyrelsen laver målsætning for Majoriaqs målgruppe. 

 

Jobformidling 

Majoriaq formidler kontakten mellem arbejdsgivere og arbejdsledige, således at ledige jobs besættes med 

herboende arbejdskraft. Det betyder, at Majoriaq skal have overblikket over, hvilken efterspørgsel der er i 

erhvervslivet og matche den med de kompetencer som arbejdsledige har. Mangler kompetencerne hos de 

arbejdsledige, skal de så vidt muligt opkvalificeres, så de opfylder behovene for kompetencer hos erhvervslivet. 

 

Vejledning/handlingsplaner 

Formålet er så vidt muligt at erstatte passiv forsørgelse for unge i målgruppen unge mellem 15 – 29 med en 

aktivitet:  

- Alle unge mellem 15 og 29 år skal have et tilbud om vejledning, som peger mod enten opkvalificering, 

uddannelse eller arbejde. 

- Der skal løbende ske vejledning og handlingsplanlægning til det øvrige ledige i matchgruppe 1 og 2. 

 

Erhvervs- og uddannelsesvejledning samt administration af lærlingeområdet 

Vejledning samt planlægning og gennemførelse af kurser samt anvisning til uddannelser. Formålet er at 

fastholde den enkelte i uddannelsessystemet for at så mange som muligt gennemfører. Administration af 

kontrakter, i forbindelse med den enkeltes forløb, både med hensyn til skoleophold og praktikforløb. 

 

Opkvalificering 

Udover vejledningen varetager Majoriaq undervisning. Disse forløb er tilbud, som kan gives i vejledningen. 

Derved får vejledningen og handlingsplanen et reelt indhold.  

 

Undervisningen er Folkeskolens Afgangsprøve (FA). Uddannelsen giver adgang til erhvervsuddannelser og 

Gymnasiet. Forløbet varer 10 måneder pr. FA forløb. Det vil sige, at en elev kan have et forløb på i alt 2 x10 

måneder og afslutte med en eksamen, og der uddeles eksamensbeviser. 

 

Ungeindsats, Piorsaavik 

Piorsaavik hører under Majoriaq. Formålet med Piorsaavik er gennem værkstedsforløb og pædagogisk 

motivation at hjælpe socialt svage unge ledige videre i uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet.   

 

På Piorsaavik tilbydes et ikke-bogligt forløb, som man kan visiteres til gennem den fælles visitationsgruppe 

under Majoriaq. Piorsaavik har til formål at tage hånd om den gruppe af unge, som ikke umiddelbart kan starte 

på et opkvalificeringsforløb, et uddannelsesforløb eller et arbejde. 

 

Aktivitetsmål 

•    Kommuneqarfik Sermersooq har for hele kommunen sikret bevilling af 244 elevkvoter, som er fordelt 

mellem alle kommunens byer, til brug for FA- og værkstedsforløb. 

• Overgangsvejledning: For at sikre at der foretages forebyggende arbejde opsøges de unge, der forlader 

folkeskolen (15 – 18-årige) med henblik på vejledning. 

• Opsøgende vejledning: For at sikre at der sker opsøgende vejledning for unge under 29 år, der ikke har 

kontaktet Majoriaq for at komme videre med deres liv. 
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•  IT-reg: IT-reg anvendes til handlingsplaner, både for vejledningssøgende, arbejdssøgende, 

opkvalificering og anvisning til læresteder (praktikforløb). Det samme værktøj er med fordel 

implementeret hos sagsbehandlings- og vejledningsteamet. Ligesom sagsbehandlingssystemet 

GetOrganized benyttes som et arbejdsredskab i udførelsen af opgaverne. 

 

Brugerdata: 

 

Elevkvotefordelingen ser således ud i 2021: 

By Boglige PIO 

Værksted 

Paamiut 28 18 

Nuuk 80 33 

Tasiilaq 35 18 

Ittoqqortoormiit 14 12 

 

Forventninger til fremtiden: 

Vejlednings- og opkvalificeringsområdet i Majoriaq forventer en stigende tilgang fra folkeskolens 

afgangsklasser til den boglige opkvalificering, da der i seneste år er kommet flere unge med særlige behov 

direkte fra folkeskolen, som endnu ikke er parate til at starte i en egentlige uddannelse bl.a. på grund af 

personlige problemer. Men med den øgede vejledningsindsats, som forventes at starte i 2020 ønskes 

opkvalificeringen holdt på det niveau, vi har nu. Og med midler fra pulje på boglig opkvalificering, er de 

rammer, der er til rådighed, fyldt ud. Der må forventes en stigende vejledningsindsats i de kommende år, for at 

mindske tilgangen til Majoriaq især fra de unge. Al boglig undervisning i Majoriaq er FA-forløb (Folkeskolens 

afgangseksamen). 

 

For unge ledige, som endnu ikke er parate til uddannelse eller arbejde, skal der i samarbejde med erhvervslivet 

skabes bedre muligheder for opkvalificering og aktiviteter, som motiverer de unge blandt andet med jobtræning, 

som er særligt tilrettelagt for målgruppen. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Ved ikrafttræden af lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre blev kommunerne pålagt at 

sammenlægge Arbejdsmarkedskontorer, Piareersarfiit og Piorsaaviit under én organisation, som efterfølgende 

blev kaldt Majoriaq. Dette skal være med til at sikre en sammenhængende indsats overfor ledige.  

Der er indført kvalitetssikringsskemaer som ledelsesredskab. Selvstyret har i samarbejde med kommunerne fået 

udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, som nu haves hos alle Majoriaq.  Der arbejdes med måltal for at sikre 

fremdrift i sagsbehandlingen på Majoriaq-området. Derudover har der været særlig fokus på at få udarbejdet 

handlingsplaner for de ledige således, at sagsbehandlerteamet er opdateret i, hvilke tiltag der er behov for i 

forhold til de enkelte ledige. 

 

Bemanding og udgiftsniveau for tiltag i Majoriaq er tilpasset de krav, der er i lovgrundlaget samt den indgåede 

resultatkontrakt med Selvstyret og dertilhørende kontraktbilag og forventes i 2021 at have følgende 

medarbejdere: 

- 26 medarbejdere på vejlednings- og administrationsområet. 

- 18½ medarbejdere på FA-Forløb (Folkeskolens Afgangsprøver).  

- 14 medarbejdere på Piorsaavik 

- 1 medarbejder for kursusforløb for langtidsledige, førtidspensionister og elever 
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Effektiviseringer 

 Der laves en central fælles visitering af unge i målgruppen 16 – 29 år 

 Opsøgende vejledning af de unge, der forlader folkeskolen (15 – 18-årige) 

 ”IT-reg” (it-program) anvendes til handlingsplaner, både for vejledningssøgende, arbejdssøgende, 

opkvalificering og anvisning til læresteder (praktikforløb). Det samme værktøj er med fordel implementeret 

hos sagsbehandlings- og vejledningsteamet for at effektivisere. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

De arbejdsopgaver, der i dag løftes i området med tilskud fra Selvstyret til både drift og uddannelsesstøtte, som 

dette medfører, kan ikke udelades. Indsatsen er direkte rettet mod fremtidig selvforsørgelse. Hvis indsatsen eller 

dele af denne udelades, vil dette medføre store økonomiske konsekvenser i forhold til udbetaling af offentlig 

hjælp og menneskelige omkostninger for den enkelte, som ikke kommer i uddannelse. 

 

Råderum nr. 1: Etablering af Piorsaaviit i alle byer 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Kommunen har etableret Piorsaavik i hver by med tilhørende andre værksteder i Tasiilaq og i Ittoqqortoormiit. 

Dette er ikke en lovbundet ydelse, men er en aktivitet som Selvstyret igennem Resultatkontrakten har bevilget 

midler til, og som kommunen også medfinansierer for at tilbyde unge under 29 år med særlige behov aktiviteter 

og dermed begrænse de unges passivitet frem mod, at de kommer i uddannelse eller i arbejde. Opgaven kan 

derfor fravælges.  

 

Der er i alt 11 ansatte i Piorsaaviit. Piorsaaviks udgifter til lønninger og drift finansieres næsten ligeligt fordelt 

mellem kommunen og Selvstyret. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Drift af Piorsaaviit  4.902 -3.051  1.851  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er, at op til 81 unge, især fra udsatte familier, ikke får mulighed for at bryde den sociale 

arv, som det fleste unge i Piorsaaviit lider under. Indsatsen skal støtte de unge i at komme videre og få sig en 

uddannelse eller arbejde på trods af de udfordringer, de er vokset op med. 

 

 

Råderum nr. 2: Drift af værksteder i by og bygder. 

 

Der er 3 værksteder, fordelt i Qeqertarsuatsiaat, og Tasiilaq. Derudover er der 2 værksteder i Ittoqqortoormiit, 

som kører under Piorsaavik og dermed bliver finansieret af selvstyret.  

De 3 kommunale værksteder er etableret for en del år siden og er siden blevet drevet af kommunen. 

Værkstederne er ikke en del af Majoriaq-forløb, hvorfor det drives med fastansatte medhjælpere. 

 

Værkstederne drives som husflidsværksteder, hvor færdiglavede husflid sælges, hvorfor der endnu ikke er 

udarbejdet nogle aktivitetsmål på området. 
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Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Værkstederne er ikke en lovbundet ydelse, men er en aktivitet som kommunen i mange år har valgt at drive i 

forbindelse med en beskæftigelsesindsats.  

 

Driften af værkstederne giver beskæftigelse til 5-6 borgere.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Drift af værksteder 1.293 0 1.293 

Det skal bemærkes, at udgifter er estimerede tal, da der er sket fejlbogføring i det forskellige byer og er 

stadigvæk under udredning/oprydning. 

 

Konsekvenser, såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Arbejdsudbuddet øges med 5-6 borgere.  

 

Det er ikke hensigten, at Majoriaq skal drive værksteder som en beskæftigelsesfremmende indsats. En 

nedlæggelse vil skabe større gennemsigtighed og plads for privat initiativ eller også kan værksteder overgå til 

socioøkonomiske virksomheder.  
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Formål 050601 

Udvalg Udvalg for Børn og Familier 

Forvaltning Forvaltningen for Børn og Familier 

Ansvarlig organisatorisk enhed Kommunalbestyrelsen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler 
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den 

kommunale styrelse  

Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af 

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse 

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om 

kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og 

regnskaber 

Børnestøtteloven 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 24.065  24.065 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 24.065  24.065 
 

Generelle kommentarer til området 

 

Aktivitetsmål 

Myndighedsområdet: 1 fagchef, 1 konsulent, 2 afdelingsledere, 2 teamledere, 26 sagsbehandlere. Paamiut: 1 

sagsbehandler. 

 

MI Tasiilaq: 1 MI-chef, 1 teamleder, 7 sagsbehandlere, 1 administrativ stilling. 

 

Foranstaltningsområdet: 1 fagchef, 1 afdelingsleder, 1 teamleder, 1 støttepersonkoordinator, 3 

familieplejekonsulenter i Nuuk, 1 familieplejekonsulent i Paamiut og 3 familieplejekonsulenter i Tasiilaq. 

 

Myndighedsområdet: 

I ”Den Fælles Visitation” behandles alle underretninger på børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq. ”Den 

Fælles Visitation” er underopdelt i en Underretningsvagt, et Familieteam og Børn med handicap.  

”Familieafdelingen” er underopdelt i et Undersøgelsesteam og Opfølgningsteam og Team anbragte børn. 

Derudover er der en myndighedssagsbehandler i samt en sagsbehandler i Ittoqqortoormit.  

 

MI Tasiilaq: 

I erkendelse af det store ledelsesbehov i Tasiilaq, ham man oprettet MI Tasiilaq som særskilt fagområde i 

efteråret 2019, som har fået både myndighedsområdet og foranstaltningsområdet. 

 

Foranstaltningsområdet: 
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Foranstaltningsområdet understøtter forvaltningens målsætning om at forebygge anbringelser gennem 

familiebehandling og andre støtteforanstaltninger således at, flere børn kan forblive i eget hjem. 

Foranstaltningsområdet indgår i tværsektorielle samarbejder om tidlig opsporing og indsats for udsatte børn og 

familier således at, der kan ydes tidlig støtte i eget hjem. Der kan bl.a. ydes støtte i form af familiebehandling 

og familieudvikling, bo- og behandlingstilbud, psykolog- og psykoterapeutsamtaler, terapi, samtalegrupper, 

familieudviklingskurser, ungerådgivning, misbrugskonsultation, behandling af børn med traumer og åben 

anonym rådgivning. Disse ydelser varetages af Børne- og Familiecentre i de forskellige byer i kommunen samt 

af Ungecenter, som er placeret i Nuuk. 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der er arbejdet og vil blive arbejdet videre med arbejdsgangene i afdelingen med henblik på effektivisering og 

forbedring af forvaltningens servicering af borgerne.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet 

Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltning Velfærd og Arbejdsmarked 

Ansvarlig organisatorisk enhed Myndighedsområdet 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 

om førtidspension. 

• Cirkulære nr. 286 om takster og indkomstgrænser 

for førtidspension pr. 01. januar 2017. 

• Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov 

og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 

• Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 

om ændring af Landstingsforordning om 

boligsikring i lejeboliger (finansiering)  

• Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 

om offentlig hjælp 

• Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om 

førtidspension 

• Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til 

personer med handicap 

• Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til 

personer med handicap 

 

Interne politikker og regler • Hjemløsestrategi  

• Verdensmålsstrategi 

• Resultat og servicemål 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 37.708 - 37.708 

Råderum (KAN områder) 2.500  2500 

I alt: 40.208  40.208 
 

Generelle kommentarer til området 

Området indeholder kommunens sagsbehandling indenfor socialområdet. Området er organiseret i 

myndighedsafdelingen på voksenområdet (SI) og myndighedsafdelingen på børneområdet (MI).  

Ovenstående beløb (42.155) er SI’ andel af budgettet. 

 

Under området indgår social service, hvor borgeren retter henvendelse ang. sin sag, aflønning af 

sagsbehandlere, betaling af bl.a. lægeerklæringer og indhentning af andre nødvendige oplysninger for at træffe 

afgørelse. 

 

Der anvendes endvidere ressourcer på behandling af klagesager, henvendelser fra det sociale ankenævn og 

ombudsmanden.  

 

Målet er at sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling indenfor matchgruppe 2 og 3, handicap og 

pensionsområdet, så borgerne modtager de ydelser og foranstaltninger, som loven angiver.  
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En del af opgaveløsningen er rejsende sagsbehandlerteam og gadeteam.  

 

 

Aktivitetsmål 

Der henvises til afrapporteringen på resultat- og servicemål, der leveres til Udvalg for Velfærd og 

Arbejdsmarked kvartalsvist. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Introduktion af nye fag- og it-systemer samt der arbejdes med optimering af arbejdsopgaverne, der går på 

tværs af området. Disse tiltag forventes at kunne bidrage til effektivisering af opgaveløsningen og skabe bedre 

helhed for borgerne.  
 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Tjenesterejser og ophold 

 

Sagsbehandlerne rejser i et vist omfang til mindre byer og bygder for at gennemføre samtaler med borgerne og 

behandle deres sager. 

 

Denne opgaveløsning kan omlægges til telefon/videosamtaler, hvorved rejseudgifterne kan spares. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 500  -  500  

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Færre sagsbehandlerbesøg i mindre byer og bygder. Risiko for tekniske udfordringer, og at borgere udenfor de 

større byer oplever at blive nedprioriteret. 

 

Råderum nr. 2:  

Personalepleje og kurser 

 

Der anvendes i begrænset omfang midler på udvikling og fastholdelse af medarbejdere. Dette er ikke lovpligtigt. 
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 500  -  500  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der vil være færre midler til fastholdelse og udvikling af personalet. Der er en risiko for, at det vil medføre større 

medarbejderudskiftning og dermed større omkostninger til rekrutteringsprocesser. 

 

 

Råderum nr. 3:  

Gadeteam 

 

Myndighedsafdelingen har etableret et gadeteam med sagsbehandlere målrettet borgere, der opholder sig på 

gaden, Kofoeds Skole eller herberg.  

 

Gadeteamet har haft stor succes med at få denne målgruppe i tale og udarbejde handleplaner for dem. 

Gadeteamet har endvidere været involveret, når udfordringer med alkohol i gademiljøet skulle løses. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.500  -  1.500  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis gadeteamet nedlægges, vil kommunens socialfaglige indsats for socialt udsatte og hjemløse frafalde. Der er 

en risiko for, at det vil være vanskeligere at hjælpe målgruppen videre, da de generelt er svære at få i dialog. 
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06 Sundhed 
 

Formål 601020000 Almen Sundhed 

Udvalg Udvalg for Børn og Skole 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sundhed og Fritid 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om 

sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt 

sundhedsfaglige personer og psykologer. § 5 om 

forebyggelsesudvalg 

Bekendtgørelse nr. 18. af 18. maj 2011 om lokale 

forebyggelsesudvalg.  

Samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommuneqarfik 

Sermersooq som omhandler Inuuneritta I & II. 

Interne politikker og regler 
De politiske indsatsmål ifølge ’Samarbejdsaftale mellem 

Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i 

Kommuneqarfik Sermersooq 2017- 2021’ 

Personalepolitik 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder)    

Netto 3.394  3.394 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålskontoen er overordnet Sundhed og Fritid, dermed inddelt konto for Ittoqqortoormiit, Paamiut, Tasiilaq 

og Nuuk.  

 

Sundhed og Fritidskonto bruges til projekter der fremmer sundhed, administration, lønninger, mental sundhed, 

fysiske aktiviteter samt skoleferieaktiviteter for børn og unge.  

 

Aktivitetsmål 

Det overordnede mål er at give muligheder inden for sundhed og fritid for alle borgere. 

Afdelingens sundhedsindsatser styrkes gennem fysisk aktiviteter. Afdelingen har opkøbt udendørs fitnessudstyr 

for byerne Paamiut, Nuuk og Ittoqqortoormiit. Udendørs fitnessudstyr giver borgerne et sundt valg og bedre 

rammer for fysisk aktiviteter i bylivet. Der er projekter som aktivitetspark som vil danne rammerne for fysisk 

aktivitet for målgruppen børn, unge og familier. Pisutta og Majuarta er projekter der med til at motivere 

bevægelse ude ud et fri.   

 

En af målene er at styrke børnenes mentale sundhed gennem Kammagiitta og robusthed. Under mental sundhed 

har afdelingen De 3 Principper som en tilbud til de ansatte i kommunen, fagpersoner, interesserede borgere. 

Forståelsen for De 3 Principper kan hjælpe folk med at finde deres indre sundhed/kompas, dermed de hviler 
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mere på dem selv og oplever ro og glæde naturligt, i stedet for at prøve at opnå følelsen. Det giver bund og grund 

værktøj til selvhjælp, være mere i nuet og opnå den potentiale man allerede har indeni, opleve livets nedture og 

opture med lettere sind. 

 

Månedlige arrangementer, hermed også ugentlige arrangementer giver børn, unge og familier trygge og sunde 

rammer i form af fysiske aktiviteter. Der er forskellige mærkedage, som børnenes dag og sundhedsdag mv. Som 

inviterer børn, unge og familier til at være med til at markere nationale eller internationale mærkedage.  

 

Under skoleferien er der mulighed for at børn og unge kan deltage i gratis events og arrangementer.  

Formål med skoleferie arrangementerne er at invitere alle børn og unge, især dem der ikke er ude at rejse, til at 

deltage i events eller arrangementer som afdelingen arrangerer. Dette kan være alt fra fysiske aktiviteter til 

filmfremvisninger. Skoleferie aktiviteter kan arrangeres i samarbejde med foreninger eller andre instanser.  

 

Under administrationen findes bl.a. kurser, personalepleje, tjenesterejser, tryksager, undervisningsmaterialer 

samt midler til systemet BRND. Administrationen er med til at forbedre projekter, sundhedsindsatser og sparring 

mellem byerne. Systemet BRND er et system samler foreninger i et sted, systemet inkl. haltider som foreninger 

og borgere kan booke.  

 

Midler der bruges til projekter samt aktiviteter er ikke låst pr. by, men der kigges på formål nødvendighed af 

projekter samtidig med at projekter og aktiviteter skal kunne være det samme for hvert by.  

 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der er udarbejdet en strategiplan for Sundhed og Fritid samlet, som beskriver det overordnede politisk vedtagne 

mål for området, dette fortsættes uden forebyggelsesdelen. Strategiplanen fornyes, så det er i overensstemmelse 

med fremtidige planer. Handleplaner for de enkelte indsatsmål, samt for de øvrige andre tværfaglige 

samarbejdsopgaver der foretages i afdelingerne. Effektivisering kan blive endnu bedre ved at den enkelte føler 

ansvar for egne projekter og budgetter for områderne, som bindes op og synliggøres i forhold til strategi og 

handleplaner. 

Effektivisering af hvad der er helt af konkrete opgaver og hvad der kan være af tilbud med en mere klar tidsplan 

der overholdes. En synliggørelse af tidsforbrug for opgaver, om det er på kontoret eller ud af huset opgaver. 

Tidsbesparelse og effektivisering vil betyde at der på sigt kan samles flere opgaver hos færre personer, men 

sprede opgaverne mere ud i lokalsamfundet til frivillige, foreninger eller netværksgrupper. 

Det vil kræve en omlægning af daglige rutiner i arbejdet, men også en bedre synliggørelse af ansvarsområder 
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RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

 

Råderum nr. 1:  

Fysisk sundhed 

 

Fysiske sundhed:  

Overordnet inkluderer fysisk sundhed, i modsætning til mental sundhed, bevægelse af kroppen. Der er 

forskellige aktivitetsmuligheder i de forskellige byer som vedligeholdes og udvikles, der planlægges nogle 

aktiviteter som alle i byen kan være med til, hvor der kan være noget præmie til nogle af deltagerne. 

 

Månedlige arrangementer & Nuannaffik: 

Formålet med månedlige arrangementer var at give tilbud for børn, unge og familier hvor de kan lege og dyrke 

sport i friere rammer, noget de kan glæde sig til i stedet for at frygte månedsslutningen, i en alkoholfri ramme. 

Det giver også uorganiserede mulighed for at bevæge kroppen mere. Nuannaffik er en ugentlig arrangement i 

hallen som sker om fredagen, og det er samme koncept som de månedlige arrangementer.  

 

Skoleferie aktiviteter: 

Skoleferieaktiviteterne er blevet populære i alle byer, hvor befolkningen efterspørger når aktiviteterne mangler. 

Aktiviteterne gør at mange børn og unge har noget at lave i deres ferieperioder, som kan være rigtig længe 

specielt i sommerferien. Aktiviteterne er noget børn og unge glæder sig til, dermed har noget at stå op til.  

 

Projekter:  

Projekter kan være forskellige, men inddrager børn og unge og hele familien til aktiviteter.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budgettet for 2021 er på ca. 1.615 mio. kr. Og inddeles efter projekter og byer alt efter behovet.  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udgifter samlet  1.615  1.615 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Børn og unge er særligt udsatte, fordi de er afhængige af både deres familie og af samfundet i forhold til, at deres 

trivsel og udvikling bliver sikret. Ved at fjerne de muligheder, fjernes også trygheden, muligheden for bevæge 

kroppen som er sundt og jo tidligere er det bedre for samfundsøkonomien på længere sigt.  
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Råderum nr. 2:  

Mentale Sundhed 

 

Think Inuk: 

Afdelingen giver fortsat kurser til fagpersoner, som får værktøjer til at styrke børn og unges robusthed, herunder 

også forebygge mobning. 

 

De 3 Principper: 

Forståelsen for De 3 Principper kan hjælpe folk med at finde deres indre sundhed/kompas, dermed de hviler 

mere på dem selv og oplever ro og glæde naturligt, i stedet for at prøve at opnå følelsen. Det giver bund og grund 

værktøj til selvhjælp, være mere i nuet og opnå den potentiale man allerede har indeni, opleve livets nedture og 

opture med lettere sind. Jo flere folk der har forstået principperne, vil det være med til at sprede selvhjælp lokalt. 

Den økonomiske gevinst er således at den enkelte tager om på sin egen mentale sundhed, være med i 

udviklingen i vores kommune, i privatlivet, under uddannelse eller på arbejdet.  

 

Af udgifter er der rejser, kurser, materialer (bøger, plakater, pjecer, bannere).  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Af udgifter til mental sundhed bruges 800.000 kr. tilsammen.  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udgifter til mental sundhed 800  800 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Flere undersøgelser viser at antallet med folk der har mentale sygdomme stiger fra år til år, og på et tidspunkt vil 

det lægge pres på landets økonomi. Dvs. Det kan presse på det enkeltes arbejdssituation, dermed også 

økonomien på arbejdspladsen. På det baggrund er der brug for at der sættes mental sundhed på dagsorden, hvis 

det ikke skal blive til et problem. Den økonomske gevinst er derfor både kortsigtet og langsigtet.   

 

Råderum nr. 3: 

Administration  

 

Administration: 

Afdelingen bestræber altid på at bringe en god serviceydelse til borgerne og at det opdateres løbende og følger 

tidens tendenser. Dermed også vigtigt for afdelingen at tage vare på de ansattes trivsel og motivation, gennem 

kurser og personalepleje. Størstedelen af midlerne bruges til tryksager og annoncer, forskellige aktiviteter samt 

køb af materialer som hjælpemiddel til projekter. Udgifter inkl. lønninger.  

 

BRND: 

Under systemet er der to hjemmesider, www.piffissat.gl og www.sammisassat.gl, samt foreningsportal, som er 

til foreningernes administrativ platform, derudover er der administrativ portal, der digitaliseret platform mellem 

kommunen og foreninger. Disse letter foreningernes håndtering af deres administration. Det giver borgerne en 

samlet hjemmeside over foreninger, og se mulighederne for dem og deres børn. Mens www.piffissat.gl giver 

adgang til haltider, hvor enkelte personer eller foreninger kan booke sig ind i det ubrugte tider, det giver 

gennemsigtighed.  

 

http://www.piffissat.gl/
http://www.sammisassat.gl/
http://www.piffissat.gl/
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Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budgettet for Administration for 2021 er på 385.000 kr. uden midler på 600.000 kr. som ønskes omplaceret til 

Musikskolen (Se særskilt omplaceringsønske for denne) Musikskolens beskrivelse findes et andet sted.  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Administration inkl. systemet BRND 1.927   1.927  

Musikskolen (Beløbet omplaceres til Musikskolen).   600  600 

Netto     2.527 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Området er vigtigt for kontinuitet når det gælder borgerne eller de ansatte. Konsekvenserne kan være at 

kontinuiteten i afdelingen formindskes.  
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07 Teknik, miljø og plan 
 

Formål 070101 Byplanlægning 

Udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø 

Forvaltning Forvaltningen for Anlæg og Miljø 

Ansvarlig organisatorisk enhed By og Boligudviklingsafdelingen / Planmyndigheden 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  1. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om 

planlægning og arealanvendelse 

2. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 (reservation 

af arealer – projektansøgninger) 

3. Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og 

anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder 

 

Interne politikker og regler Politik for Anlæg og Miljø Kommuneqarfik Sermersooq 

2009 - 2012 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0 0 0 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 0  0 
 

Generelle kommentarer til området 

 
By og Boligudvikling varetager forvaltningen af kommunens fysiske planlægning ud fra Planloven og den 
digitale kommuneplan sermersooq2028.gl. 
Afdelingen arbejder med udarbejdelse af kommunens overordnede strategier og visioner i kommuneplanen, 
kommuneplantillæg (lokalplanarbejde), tværgående udviklingsprojekter, tværgående udviklingsstrategier 
(sektorplaner) og konkrete byrumsprojekter. 
 

Aktivitetsmål 

 

Målet er at opfylde målsætningerne i kommuneplanen, samt at sikre arealudlæg til kommunens fortsatte 

udvikling. Dertil skal den fysiske planlægning understøtte et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet på tværs af 

kommunens byer og bosteder. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

Afdelingen benytter eksterne rådgivning afhængig af opgavens karakter og deadlines, der arbejdes efter. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 
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Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

     

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 
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Formål Byggemodning 070103 

Udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø (SAA) 

Forvaltning Forvaltning for Anlæg og Miljø (SA) 

Ansvarlig organisatorisk enhed Koncernservice  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - 

Interne politikker og regler - 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0 -7.000 -7.000 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 0 -7.000 -7.000 
 

Generelle kommentarer til området 

Området dækker over etablering af infrastruktur herunder byggemodningsprojekter, hvilket er med til at sikre 

nye byggefelter samt erhvervsarealer. 

 

Kommunen har indtægter fra byggemodning på omkring 7 mio. kr. årligt. Indtægterne fra byggemodning har 

været stigende de seneste år, grundet stor byggeaktivitet i særligt Nuuk.  

 

Kommunens udgifter til byggemodning og infrastruktur udgør en pulje på 50 mio. kr. i anlægsbudgettet for 

2021.   

 

Aktivitetsmål 

Målet er at opfylde målsætningerne i kommuneplanen, og understøtte en vækst og ekspansion ved at klargøre til 

udviklingen i bostederne ved at byggemodne. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Grundlaget for ethvert projekt, der opstartes på nærværende formålsområde, forudsætter et tæt samarbejde med 

den respektive forvaltning samt brugere i den indledende fase, således krav, ønsker og behov afklares. 

 

En kobling mellem en forvaltnings specialviden indenfor pågældende fagområde samt nærværende forvaltnings 

byggetekniske viden og forståelse, sikrer den mest optimale og ikke mindst mest effektive løsning for projekter, 

økonomisk såvel som opgaveløsningen i sin helhed. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

 

 



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

128 
 

Formål 070201 Natur og Tilsyn 

Udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø 

Forvaltning Forvaltningen for Anlæg og Miljø 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af 

miljøet 

Interne politikker og regler NA 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0 0 0 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1.205  1.205 
 

Generelle kommentarer til området 

Bevillingen dækker omkostninger vedrører levende ressourcer. Det kan f.eks. være:  

• Jagtbetjentordning 

• Udgifter vedr. fiskeri, rensdyr, moskusokser m.m. 

Dette er primært tilsynsvirksomhed, som p.t. varetages af selvstyret. P.t. ingen kommunal aktivitet. 

Aktivitetsmål 

Indsatsen på området er minimal. Der reageres kun såfremt et problem bliver kendt. 

Aktiviteten forventes uændret i fremtiden. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der pågår ingen aktivitet, og derved ingen effektiviseringsarbejder. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 0703010000 Miljø og tilsyn 

Udvalg Anlæg og Miljøudvalget - AMU 

Forvaltning Forvaltning for Anlæg og Miljø - SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om 

beskyttelse af miljøet. 

Interne politikker og regler Affaldsplan for Kommuneqarfik Sermersooq. Sektorplan 

for affaldsområdet 2012-24. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1441 -1441 0 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1441 -1441 0 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler tilsyn samt forebyggende indsats, der skal begrænse/minimere miljøbelastende aktiviteter 

generelt i kommunens nærområder/by- og bygdezoner samt det åbne land. Fremme genanvendelse og begrænse 

problemer med affaldsbortskaffelse. Det gælder indsamling via de kommunale modtagestationer samt løbende 

indsatser/kampagner for miljørigtig bortskaffelse af udtjente køretøjer, maskinel mm.  

Aktivitetsmål  

Der forventes et forsat stigende behov. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I forbindelse med etableringen af tilsynsmyndighed i Nuuk, evalueres og udvikles der løbende planer, som har til 

formål at optimere håndteringen af forskellige indsatser for tilsyn set i relation til gældende lovkrav samt de 

økonomiske rammer 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Området er lovbunden, og eneste reguleringsmulighed er at skrue på taksterne eller genere yderligere indtægter 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 070303. Hundehold og skadedyrsbekæmpelse 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Landstingslióv nr. 18 af 30. oktober 1998 om 

slædehunde samt hunde- og kattehold 

• Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016 om 

ændring af Landstingslov om slædehunde samt 

hunde- og kattehold (Ændringer om lovpligtig 

vaccination, mærkning samt registrering af hunde). 

• Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011 om 

ændring af landstingslov om slædehunde samt 

hunde- og kattehold (Indførsel af forbud mod 

kamp- og muskelhunde) 

• Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om 

dyreværn 

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. december 

2017 om indfangning og aflivning af hunde og 

katte 

 

Interne politikker og regler • Hunde- og kattevedtægten for Kommuneqarfik 

Sermersooq vejleder borgeren om, hvilke 

forventninger der stilles til hold af hunde og katte. 

Ydermere indeholder vedtægten også håndtering af 

løsgående hunde og katte. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.031 -39 992 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1.031 -39 992 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler hunde- og kattehold samt skadedyrsbekæmpelse og inddelt i slædehundedistrikt og et ikke 

slædehundedistrikt (øst og vest). 

Håndtering af ansøgninger samt registrering af hunde og katte i Nuuk er outsourcet til Donnas Dyreklinik og i 

Paamiiut til en privat hundeinspektør.  

Håndtering af løsgående hunde og katter i Nuuk varetages af Kommunens Interne Entreprenører i samarbejde 

med Dyrenes Venner. 

I kommunens østlige del varetager kommunens Interne Entreprenører for løsningen af opgaven. 

Aktivitetsmål 

Der er ikke for nærværende foretaget en nærmere vurdering af udviklingen i antallet af hunde og katte eller 

indsatsen omkring hundehold i kommunens bosteder, dog er der en indikation af at antallet af slædehunde i 

kommunens østlige del er faldende og antallet af hunde og katte i den vestlige del er stigende. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Hundeinspektørerne/hundefangerne i den østlige del er ansatte i kommunens interne entreprenører og kan deraf 

foretage løbende tilsyn af evt. løsgående hunde eller katte under udførelsen af andet daglig gøremål. Ligeledes 

afholdes løbende kurser for kommunens hundefangere i samarbejde med veterinærmyndigheden.  

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 
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Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 070304 – Modtagestation 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om 

beskyttelse af miljøet med senere ændringer 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20 august 

2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende 

virksomheder mv 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 

september 1993 om bortskaffelse af affald 

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 

om bortskaffelse af latrin og spildevand 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 

september 1993 om olie- og kemikalieaffald 

 

Interne politikker og regler • Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektor-plan 

2012-24 

• Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 12.340 12.254 -86 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 12.340 12.254 -86 
 

Generelle kommentarer til området 

Indsamling af farligt affald via de kommunale modtagestationer samt miljøbilordningen i Nuuk, til miljørigtig 

bortskaffelse i Danmark, eller korrekt deponering i Grønland.  

 

Aktivitetsmål 

Der forventes et forsat stigende behov. Ligeledes forsøger forvaltningen til stadighed at være 

foregangskommune for landets øvrige kommuner 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I forbindelse med etableringen af affaldscenter gruppen i Nuuk, evalueres og udvikles der løbende planer, som 

har til formå at optimere håndteringen af forskellige affaldstyper set i relation til gældende lovkrav samt de 

økonomiske rammer.     

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Området er lovbunden, og eneste reguleringsmulighed er at skrue på taksterne eller genere yderligere indtægter. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  
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Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 070401 Intern Entreprenører 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  NA 

Interne politikker og regler Forvaltningen har ikke styrende informationer omkring 

politiske ønsker på dette område end at de servicetilbud på 

bevillingsområdet ønskes fastholdt og harmoniseret. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 46.525 -19.750 26.775 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 46.525 -19.750 26.775 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler Kommunal entreprenørvirksomhed eller Intern Entreprenører (IE).  

IE leverer ydelser på flere af de øvrige hovedkonti på det tekniske område samt forsyningsområdet. 

Organiseringen og de ydelser IE leverer, er forskellig afhængig af bosted.  

Når IE leverer ydelser til andre hovedkonti sker der en betaling fra den hovedkonto, hvortil ydelsen er leveret. 

Dette sker i hovedsag igennem vurderede ydelser og i enkelte tilfælde fastprisaftaler. Eksempelvis udfører IE 

renholdelse i alle beboede steder. Indtægten bruges til lønninger, anskaffelser og reparation og vedligeholdelse af 

det materiel der benyttes til arbejdet (listen er ikke fuldkommen).  

Tilsvarende udfører IE også i begrænset omfang ydelser for private i form af eksempelvis asfaltering for private 

bygherrer.  

IE er forskellig sammensat afhængig af bosted. I for eksempel Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit er 

snerydningen i hovedsag udliciteret, mens IE i Tasiilaq og bygder selv udfører snerydningen. 

 

Aktivitetsmål 

Fortsat fokus på forbedret styring af omkostninger, samtidig med at der forventes et fortsat udgiftspres, idet 

forvaltningen forventer øget aktivitet især på renholdelses og affaldsområdet.  Budgettet skal tilpasses således 

denne konto hviler i sig selv og udgiftsbevillinger flyttes til de konti hvor IE leverer ydelser 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Ressourcer som bruges til løsning af de forskellige opgaver analyseres løbende lige som der pågår en overordnet 

vurdering/analyse om hvorvidt opgaver kan privatiseres/udliciteres. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Principielt kan ingen af ydelserne undlades, men det er relevant at kikke ind på om der kan opnås en besparelse, 

såfremt man privatiserer flere af ydelserne, samt om vi over eller underpræsterer på delområderne. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 070501 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan 

Udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø 

Forvaltning Forvaltningen for Anlæg og Miljø 

Ansvarlig organisatorisk enhed Arealmyndigheden og bygningsmyndigheden  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  4. Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri 

5. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 18. august 

2006 om bygningsmyndigheden 

6. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om 

planlægning og arealanvendelse 

7. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 (reservation 

af arealer – projektansøgninger) 

 

Interne politikker og regler Politik for Anlæg og Miljø Kommuneqarfik Sermersooq 

2009 - 2012 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 12.064 -500 11.564 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 12.064 -500 11.564 
 

Generelle kommentarer til området 

 
Arealmyndigheden varetager forvaltningen af arealer i henhold til Planloven  
Afdelingen skal sikre at al anlægsarbejde godkendes med afsæt i de af kommunalbestyrelsen vedtagne planer.   
Afdelingen skal sikre de juridiske processer i forbindelse med arealudlæg og –tildelinger/reservationer. 
 
Bygningsmyndigheden sikrer at byggeloven og bygningsreglementet overholdes. Afdelingen skal sikre at der 

tildeles byggetilladelse efter gældende regler, føre tilsyn under byggeriet samt endeligt give 

ibrugtagningstilladelse. Dertil skal afdelingen sikre at byggepladser indrettes sikkert og hensigtsmæssigt, samt 

fungerer som adressemyndighed. 

 

Aktivitetsmål 

Afdelingerne skal være på forkant med sagsbehandlingen i forhold til kommunens udvikling. 

Afdelingerne skal fortsat levere korrekt sagsbehandling inden for acceptable tidshorisont, til trods for stigende 

antal ansøgninger. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Digitale løsninger er med til at optimere processer, ligesom det tværfaglige samarbejde internt i forvaltningen 

som udadtil, konstant revurderes og optimeres. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 
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Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

  0  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 
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08 Fritid, kultur og religion 
 

Formål 801010000 Fritidsundervisning  

Udvalg Udvalg for Børn og Skole 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sundhed, Fritid og Kultur 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og 

fritidsvirksomhed 

 

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 3.167  3.167 

Råderum (KAN områder) 2.020  2.020 

I alt: 5.187  5.187 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålskontoen Fritidsundersvisning dækker over: 

 

- Børn og Unge Fritidsundervisning i alle byer 

- Voksne Fritidsundervisning i alle byer 

- Sermersooq Musikskole (bruges ikke længere, flyttet til 0801030000).  

- Sundhed og Fritid Nuuk (bruges ikke længere, flyttet til 0601020000).  

 

Området dækker fritidsundervisning for børn og unge, fritidsundervisning for voksne. 

Overordnet formål med fritidsundervisning er at give en ikke studie-og erhvervskompetencegivende 

undervisning, der er tilrettelagt i fritiden for børn, unge og voksne i henhold til den gældende Inatsisartutlov. For 

Ittoqqortoormiits vedkommende, er midlerne samlet under én konto for børn og voksne. 

Aktivitetsmål 

 

For børns vedkommende, er det målet, at give børn og unge en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse, hvor boglige, 

kreative og musiske fag indgår.  

Der vil være tilbud om fritidsundervisning i alle bosteder, al efter lærerkræfter, og kvalificerede undervisere.   

Fritidsundervisningsforløbet kører typisk fra ultimo oktober til påsken. For resterende bosteder er der midler 

afsat til fritidsundervisning til både børn og voksne for sig. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

Timelønnen og undervisningslængden for fritidsundervisningen er i henhold til gældende aftaler mellem IMAK 

og Selvstyret. 

Udbud af tilbud i fritidsundervisning tilpasses alt efter hvad der allerede er af muligheder i byen. Er der oprettet 

en forening for folkedans eller andet, henvises interesserede til disse.  
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RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

Fritidsundervisning kører i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. 

Området er en SKAL område.  

Råderum nr. 1:  

Fritidsundervisning for børn og unge.  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Formålet med fritidsundervisning er at give borgerne muligheden for at gå til en fritidsbeskæftigelse, der kan 

give dem viden eller færdigheder i de emner, der selv interesserer sig for. 

 

Af fritidsundervisning, der har været tilbudt for børn de seneste år kan nævnes bagning, håndarbejde, 

madlavning, trommedans, teater på engelsk, robotprogrammering, genbrugskunst og sløjd. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fritidsundervisning af børn og unge 1.605    1.605  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Kommunen kommer ikke til at udbyde fritidsundervisning for børn og unge. Dem der ikke går til fritidshjem har 

ingen sted at går til.  

 

Råderum nr. 2: 

Fritidsundervisning for Voksne,  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

For voksne har der været tilbud om at deltage i behandling og farvning af moskusuld, ben og stenslibning, dansk 

for begyndere, data for begyndere, digital foto, skindbehandling og dueligheds undervisning for fritidssejlere.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fritidsundervisning for voksne 415    415  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Ingen fritidsundervisning for voksne, der bliver mindre af folkeoplysende undervisning. 
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Formål 801020000 Idræt 

Udvalg Udvalg for Børn og Skole 

Forvaltning Forvaltning for Børn og Skole 

Ansvarlig organisatorisk enhed Sundhed og Fritid 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og 

Fritidsvirksomhed 

Inuuneritta II 

Interne politikker og regler 
Tilskudsregler  

Frivillighedspolitik 

Kommunalbestyrelsens Koalitionsaftale 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 2.112 -830 1.282 

Råderum (KAN områder) 23.092 -4.880 18.212 

I alt: 25.204 -5.710 19.495 
 

Generelle kommentarer til området 

Området dækker driften af idrætshaller i Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt kunstgræsbaner, 

belysning af løjper og driften af skiliften i Nuuk, og Svømmehallen i Nuuk.  

 

Ligesom bevillinger til tilskud til idrætslige formål, herunder leje af anlæg for idrætsforeninger i alle 

byer og bygder, også indgår. Målgruppen for alle aktiviteter er fra børn til ældre idrætsudøvere. 

 

Svømmehallen består af 2 svømmebassiner, nemlig et varmvandsbassin og et multibassin. Der er 

mulighed for morgensvømning, skolesvømning og klubsvømning. Der tilbydes også spabad, 

helsekabiner, solarium og sauna. 

 

Alle områder er med til at tilbyde borgerne i alle aldre med flere fritidsmuligheder inden for idræt og 

dermed er kommunen med til sundhedsfremmende muligheder. Ligesom skiliftene er god supplement 

som fritidsmulighed for børn, unge og voksne.  

 

Beregningen af tilskuddet til idrætsforeningerne sker i henhold til gældende tilskudsregler i 

Kommuneqarfik Sermersooq. Udgifter til fejring af den tilbagevendende idrætsdag den 06. januar indgår 

også i området. 

 

I Nuuk er det Inussivik, Godthåb Hallen, Svømmeklubben, Skiliften, Minihaller. 

I byerne uden for Nuuk er det halleje for idrætsforeninger for byens idrætshaller.  
Aktivitetsmål 

Generelt for området: 

Vision: Sundhed og fritidsmuligheder for alle borgere. 

Mission: Motivere alle borgere i kommunen til en aktiv og sund livsstil gennem attraktive fritidstilbud 

og inkluderende sundhedsfremmende tiltag. 

Idrætshaller 

Hallerne bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. De har åben alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 

– 23:00. 
Indsatsen med at udvikle trænere og foreningsarbejdet for at styrke idrætsforeninger og deres indbyrdes 

samarbejde vil fortsættes i de kommende år.  
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Svømmehallen Malik 

Svømmehallen bruges af alle borgere, skoler, institutioner og svømmeklubben. Åben i alle ugens 7 dage.  

Målet er at ældre/funktionsnedsatte borgere også har mulighed for at komme i svømmehallen nemmere. 

Svømmehallen har nu pool lift, spabad, sauna, helsekabiner og solarie udover stor bassin og varmtvandsbassin.  

 

Tilskud til idrætsformål. 

Afdelingen for Sundhed og Fritid er glad for at der hele tiden er udvikling inden for alle slags sportsgrene. 

Ligesom afdelingen har bemærket, at i takt med at nye idrætsgrene dukker op, som gør at flere foreninger 

oprettes, at kommunen bevillingsmæssigt kan stå i en udfordret situation.  De sidste par år, er der sket en 

gruppering inden for flere idrætsgrene, med U3, U6, U8, U10, U12, U15, U16 U18 mv. hvor der arrangeres 

stævner for grupperne. Ligesom der er indført GM og stævner indenfor futsal for mænd og kvinder i alle aldre.   

 

Sportsevent Nuuk Oquna: 

Sport Event Nuuk Oquna tilstræber således at være aktiv på alle tidspunkter af året og på tværs af sportsgrene og 

foreningerne. Sport Event Nuuk Oquna råder også over en række udstyr som skal være med til at synliggøre 

selve stævnet, men også Kommuneqarfik Sermersooq´s tilstedeværelse og bidrag 

 

Skilifte. 

Der er skilifte i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Skiliften i Tasiilaq holder åben fra januar måned til ultimo april 

måned. I højsæsonen er der 30-40 brugere hver dag.  

Skiliften i Ittoqqortoormiit kan have åben fra januar måned til juni måned, og afhængig af sne, kan liften åbnes 

allerede i november eller december måned. 

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige 

bevægelser.  

 

Alle haller er heltidsbemandet hele året og på grund af lange åbningstider, er der 2 skiftehold hver dag. Det er 

vigtigt at fastholde de erfarne og dygtige personale. Dette til dels for at sikre overholdelse af sikkerhedsmæssige 

krav, som personalet har fået indblik i under deres ansættelser og opretholdelse et rimeligt sikkerhedsniveau og 

vedligeholdelse af anlæggene generelt. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Tilskudsreglerne er fornyet og er i prøveperiode. Fordeling af tider for haller og mødelokaler for foreninger er 

der indkøbt et system, der går ud på at foreninger og andre borgere selv kan tjekke og booke de ledige tider i 

haller og mødelokaler. Dette giver mindre administrering for foreninger og bedre branding af foreningernes 

aktiviteter. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

Det er ikke et lovkrav at kommunen skal give fritidstilskud. Derfor er det op til kommunen at afsætte midler til 

formålet og ud fra bevilgede midler, kan aktivitetsmængden planlægges.  

 

 

Råderum nr. 1:  

Tilskud til foreninger 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Tilskudsreglerne gælder for enkeltpersoner og foreninger, der har bopæl/hjemsted i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Undtaget projekter udefra, som kommer kommunens borgere til gode. Registrerede foreninger får 

udbetalt tilskud i starten af januar måned. 

 

Afdelingen for Sundhed og Fritid er glad for at der hele tiden er udvikling inden for alle slags sportsgrene. 

Ligesom afdelingen har bemærket, at i takt med at nye idrætsgrene dukker op, som gør at flere foreninger 

oprettes, at kommunen bevillingsmæssigt kan stå i en udfordret situation.  De sidste par år, er der sket en 
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gruppering inden for flere idrætsgrene, med U3, U6, U8, U10, U12, U15, U16 U18 mv. hvor der arrangeres 

stævner for grupperne. Ligesom der er indført GM og stævner indenfor futsal for mænd og kvinder i alle aldre.   

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Paamiut 560  560 

Nuuk 2.419  2.419 

Tasiilaq 892  892 

Ittoqqortoormiit 424  424 

Ialt 4.295    4.295  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er at foreningerne skal bruge meget mere tid til sponsor ansøgning i stedet for at brug deres 

tid til frivilligheds kerneopgave og aktiviteter deres medlemmer for mere sundhed og sociale aktiviteter.  

 

 

Råderum nr. 2:  

Tasiilaq Hallen 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Hallen bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. Åbningstider er alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 

– 23:00. Dog kan disse reduceres, såfremt tidlige og sene timer ikke bliver brugt.  
 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 1.191  1.191 

Indtægter  -1.180 -1.180 

ialt 1.191 -1.180 11 

 

Fleste indtægter er fra kommunale skole og institutioner, derfor foregår der fortsat en del interne faktureringer 

hver måned.  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Idrætshallen er byens største samlingssted for idræt, sundhed, fritid og kulturelt. Derfor vil det påvirke 

foreningslivet, sociale og kulturelle arrangementer for alle borgere i Tasiilaq.  

 

 

Råderum nr. 3:  

Ittoqqortoormiit miniskilift 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  
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Skiliften i Ittoqqortoormiit kan have åben fra januar måned til juni måned, og afhængig af sne, kan liften åbnes 

allerede i november eller december måned. 

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige 

bevægelser. 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 294  294 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Særligt børn og unges næsten den eneste udendørs vinter fritidsmulighed vil blive fjernet. Samtidigt flere 

arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet. 

 

 

Råderum nr. 4:  

Tasiilaq skilift 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Skiliften i Tasiilaq holder åben fra januar måned til ultimo april måned. I højsæsonen er der 30-40 brugere hver 

dag.  

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige 

bevægelser. 

Det er gratis for alle brugere at benytte skiliften. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 558  558 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Særligt børn og unges næsten den eneste udendørs vinter fritidsmulighed vil blive fjernet. Samtidigt flere 

arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet.  

 

 

Råderum nr. 5:  

Paamiut Timersortarfia 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Hallen bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. Åbningstider er alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 

– 23:00. Dog kan disse reduceres, såfremt tidlige og sene timer ikke bliver brugt.  

 

Foreninger eller andre kommunale institutioner faktureres ikke og dermed er der ingen nævne værdigt 

indtægter for Paamiut hallen. 
 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 1.450  1.450 
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Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Idrætshallen er byens største samlingssted for idræt, sundhed, fritid og kulturelt. Derfor vil det påvirke 

foreningslivet, sociale og kulturelle arrangementer for alle borgere i Paamiut. 

 

 

Råderum nr. 6:  

Driftstilskud til Godthåbhallen og Inussivik 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Foreningernes brug af Godthåbhallen betales af Kommuneqarfik Sermersooq. Foreningernes brug af Inussivik 

betales af kommunen. Der er driftsaftale for Inussivik med Godthåbhallen. Disse gælder kun mellem tidsrummet 

kl. 16-23 i hverdagene og 8—23 i weekenden.      

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftstilskud til Godthåbhallen 2.000  2.000 

Driftstilskud til Inussivik 3.000   3.000 

 5.000  5.000 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er at foreningerne skal bruge meget mere tid til sponsor ansøgning i stedet for at brug deres 

tid til frivilligheds kerneopgave og aktivirer deres medlemmer for mere sundhed og sociale aktiviteter. 

Samtidigt, vil største dele af deres tilskud fra kommunen vil går direkte til betaling af brug af hallerne. 

 

 

 

Råderum nr. 7:  

Fritidspas 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Fritidspas er en mulighed for tilskud til børn og unges aktiviteter i fritiden, således at børn og unge, der af 

økonomiske grunde ikke har mulighed for at udøve idræt, motion, herunder dans og lignende, kan få mulighed 

for at ansøge om tilskud til udgifter i forbindelse med aktiviteterne. Tilskuddet er fastsat til 2.000 kr. pr. person. 

Tilskuddene ansøges af foreninger, og brug af midlerne styres af disse. Tilskuddene kan bruges til: 

- Medlemsgebyr til foreningen, 

- Køb af materiel til idrætsudøvelse, og lignende, 

- Deltagelse i barnets udgifter til rejser i kraft af medlemskab af foreningen, 

- Andre udgifter, som barnet kan få i forbindelse med aktiviteten. 

- Foreningens almene drift og aktiviteter, dog skal mindst 1.300 kr. bruges direkte til barnets behov. 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 750  750 
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Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er, at forældre og børn, som kan være mindre bemidlede, ikke længere kan hjælpes af 

foreninger til udstyr og medlemskab omkostninger. 

 

Råderum nr. 8:  

Skilift Nuuk 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

 

Der er servicekontrakt mellem Sisorarfiit og Kommuneqarfik Sermersooq. Servicekontrakt træder i kraft den 2. 

januar 2020 og har en varighed på 5 år og med mulighed for en forlængelse på max. 2 x 1 år, således at 

servicekontrakten udløber senest den 31. december 2027. 

Servicekontrakten omfatter drift, ledelse vedligeholdelse og administration af bygninger, ”Sisorarfiit” 

anlæg og udstyr ved Quassussuaq (Lille Malene) (med dertilhørende anlæg og driftsmateriale, 

derunder pistemaskiner, gummiged, snekanoner, snescootere m.v.).  

Sisorarfiit driver ved denne servicekontrakts indgåelse ”Sisorarfiit” anlæggene og alt inventar, 

bygninger, og driftsmateriel derunder pistemaskiner, sne kanoner, rullende materiel og inventar- og 

driftsmateriel, derunder værksted, kontorudstyr og cafeteriaudstyr for kommunen.  

Dette overdrages på vilkår nævnt i bilag 1. Overdragelsesvilkår.  
Sisorarfiit er ved modtagelse af tilskud forpligtet til at sikre, at det samlede anlæg kan anvendes til gavn for 

borgerne, og besøgende i Nuuk og, at den nødvendige kapacitet kan tilvejebringes i forbindelse med 

arrangementer, såsom by-, regional- og nationalmesterskaber arrangeret af lokale foreninger og lignende, samt 

større arrangementer efter nærmere aftale mellem parterne. 

 

Servicekontrakten omfatter bland andet Miniskiliften i Nuussuaq, Skiskydningsudstyret, Snekanoner, 

skiliftbakken og langrensløjper. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Servicekontrakt 3.850  3.850 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Sisorarfiit opgaver er de største udendørs vinter fritidsmulighed for borgerne. Det vil ramme ski foreninger, 

snescooter forening og mange andre vandres mulighed og adgang til naturområdet fra byen. Samtidigt flere 

arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet. 

 

 

Råderum nr. 9:  

Vedligeholdelse af fodboldbaner 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

I Nuuk er der driftsaftale med Sisorarfiit om vedligeholdelse af 5 fodboldbaner i forskellige størrelser. 

Afdelingen for Sundhed, Fritid og Kultur har ansvar for vedligeholde udstyr, materiale og udvikling af dem i alle 

fodboldbaner.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 
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Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Nuuk 531  531 

Paamiut 75  75 

Tasiilaq 75  75 

Ittoqqortoormiit 0   0 

 681  681 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er, at fodboldbaner i løbet af sæsonen vil være i dårlig stand og i kvaliteten lavt og 

besværligt at spille fodbold med. Samt udstyret til vedligeholdelse og materialer forfalde og ikke tidsvarende. Til 

sidst med utilfredse brugere og banernes live tid vil forkortes.   

 

 

Råderum nr. 10:  

Belysning af løjper 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Belysning af langrendsløjper har i flere år udviklet langsomt, til mange brugers tilfredshed. Dog er afdelingen 

ikke helt i mål med klubbernes ønsker om at kunne dække 2 klubbers behov.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 100  100 

 100    100 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er, at den ene forenings klubhus området ikke bliver dækket optimalt. Samt lamperne som 

løbende skal udskiftes ikke bliver vedligeholdt og udskiftet fremover. Samtidigt eksisterende belysning ikke 

længere vil blive serviceres eller aktiveres og de aktiveres i sæsonen.  

 

 

Råderum nr. 11:  

Svømmehallen Malik 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Svømmehallen Maliks bruger er blandt andet: Børn og unge, Familier, klubsvøming, Forening Qajaq, 

skolesvømning, institutioner, pensionister og personer med udviklingshæmninger. 

 

I 2016 inkl. Familie, skolesvømning, klubsvømning, institutioner og fødselsdage er der kommet i alt 98.441 

gæster til svømmehallen. 

I 2017 og 2018 har der ikke været registrering pga. teknisk uheld. 

I 2019 har vi haft 136.287 gæster i Malik Svømmehal. Vi kan dog sige at der har været 70.203 gæster hos damer 

og 66.084 gæster i hos herrer. Herunder pensionister og børn 0-17 år.  
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Antal gæster i Malik 

 2016 2017 2018 2019 

i alt  98.441 100.241 135.269 136.287 

 

Entré og café indtægter samlet (pga. økonomi systemskift vises 2018 ikke) 

Hele 1.000 kr. 2016 2017 2019 

Udgifter 1.356 1.124 1.217 

Indtægter 3.696 4.511 5.000 

Netto 2.340 3.387 3.783 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 8.326  8.326 

Samlet indtægt   -3.700 -3.700 

I alt  8.326 -3.700 4.626 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis svømmehallen ikke får nødvendige vedligeholdelse af materialer og udstyr kan dette risikeres at driften gå i 

stå pga. forældet udstyr.  
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Formål 08.01.03 Andre fritidsaktiviteter 

Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv/ Udvalg for Børn & Skole 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Borgercenter samt Sundhed & Fritid  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og 

fritidsvirksomhed 

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og 

Fritidsvirksomhed 

Inuuneritta II 

Interne politikker og regler Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik 

Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale 

Hovedstadsstrategien  

Tilskudsregler  

Frivillighedspolitik 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder) 8.127 -3.074 5.053 

I alt: 8.127 -3.074 5.053 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet med aktiviteten er drift af kulturvirksomhed for Kommuneqarfik Sermersooqs borgere igennem 

kulturelle aktiviteter og arrangementer.  

 

- Nationaldag 

- Udvalgsbestemte tilskud, dvs. andre kulturarrangementer 

- Teaterforestillinger 

- Ajagaq (skal flyttes til formålskonto 08.02.04. Andre kulturelle tiltag) 

 

Derudover dækker området fritidsaktiviteter i hele kommunen. Herunder foreningshuse i Nuuk, Paamiut og 

Ittoqoortoormiit, forsamlingshuse, Sermersooq Musikskole, Kulusuk Musikhus samt kommunens 

fritidsvirksomheder.   

Aktivitetsmål 

Overordnet har afdelingerne under formålet Andre fritidsaktiviteter til opgave at: 

- sikre udvikling og inddragelse af den lokale befolkning i kulturelle aktiviteter  

- skabe aktiviteter og initiativer til at udvikle og forbedre ungdoms- og familiekultur 

- at kulturelle tilbud skal være åbne og tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende 

- at tilbyde borgerne i alle aldre flere fritidsmuligheder inden for idræt, så borgernes sundhed fremmes 

- at fremme frivillighedsarbejdet i kommunen 

 

For foreningshuse glæder:  

Aktivitetsmålet er at skabe borgerinddragelse ved at flere frivilliggrupper og foreninger kan deltage i at arrangere 

aktiviteter uden alkohol i de lokale bosteder, som involverer flere deltagere i sundhedsfremmende aktiviteter. 

Aktiv deltagelse i arrangementer skaber medansvar og bedre indsigt i muligheder for udviklingen af et mere 

positivt familieliv. 
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For forsamlingshuset Taqqissuut Paamiut gælder: 

Forsamlingshuset bruges til mange forskellige formål, fra offentlige møder, foreningsmøder, 

generalforsamlinger, fælles samvær, koncerter, teater, foredrag, underholdning, dansemik/ diskotek, mærkedage 

og festlige lejligheder m.v. 

Det har sin vigtighed at borgerne har et sted hvor de kan have et fælles samvær og føle fællesskabet. 

 

For frivillighed gælder: 

Frivillighed fremmes ved at støtte grupper og foreninger i deres arbejde. Om det er rådgivning, kurser i 

bestyrelsesarbejde, fundraising, projektstyring, formidling af ideer, administrativ og eller papirarbejde m.v. 

At være med til at synliggøre frivilligt arbejde. Synliggørelse af foreninger sker via hjemmeside, pjecer, 

foreningernes dag, tryk sager m.v. At støtte nye ideer og projekter, ved at rådgive om diverse muligheder for 

tilskudsmuligheder fra kommunen, og andre fundraisings muligheder. Foreninger får også gavn af 

fritidsafdelingens store netværk som de kan benytte til deres projekter o. lign.  

At erhverve nye frivillige, udlån af foreningsmødelokaler samt kommunale idrætsanlæg.  

 

 

For Sermersooq Musikskole & Kulusuk Musikhus gælder: 

Sermersooq Musikskole har et overordnet ønske om, at synliggøre og etablere Musikskolen som en skole, der tør 

tænke nyt og kan favne bredt, at bidrage til at uddanne fremtidige grønlandske musiklærere og musikere og at 

have virke som en musikalsk dynamo for hele Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes på at effektivisere opgaveløsningen ved at sparre og samarbejde på tværs af kommunen for at få 

bedst muligt udnytte af ressourcer. 

 

I Sundhed og Fritid er der udarbejdet en strategiplan for hele afdelingen. Dermed er arbejdsopgaverne blevet 

prioriteret indenfor afdeling, så der arbejdes mere fokuseret og skabes større samarbejde omkring prioriterede 

aktiviteter.  

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

Kultur- og fritidsvirksomhed er ikke lovbunden, dvs. Kommunalbestyrelsen kan afsætte midler til formålet og ud 

fra bevilgede midler kan bl.a. aktiviteter og åbningstider planlægges. 

 

Råderum nr. 1: Nationaldag  

 

Markering af Grønlands Nationaldag i Kommuneqarfik Sermersooq 

Nuuk: 100.000,- 

Tasiilaq: 50.000,- 

Paamiut: 40.000,- 

Ittoqqortoormiit 30.000,- 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Timeløn    
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Leje indtægter    

Alt andet udgifter 210 0 210 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er at fejringen på både formiddag og eftermiddag/aftenen ikke kan realiseres i det omfang 

borgerne kender til og er vandt til.  

 

Råderum nr. 2:  

Udvalgsbestemte tilskud 

 

Tilskud til kulturelle aktiviteter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Dette inkluderer både aktiviteter i enkelte 

byer, samt fx turnéer der sikrer det samme tilbud i forskellige dele af kommunen. 

 

Eksempler: 

- Byudsmykningsprojekter 

- Kultur som løftestang, der er målrettet mod specifikke grupper 

- Teaterforestillinger der går på turné 

- Koncertturnéer 

- Arrangementer med Kulturambassadøren 

- Kulturfestivaler 

- Repræsentationsarrangementer for delegationer og i udlandet 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Timeløn    

Leje indtægter    

Alt andet udgifter 2.348 0 2.348 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Mulige konsekvenser er at kulturelle tilbud og arrangementer kun er forbeholdt de få. Især ikke-kulturbrugere vil 

ikke komme i berøring med kulturen og kløften mellem by & bygd, øst og vest vil blive større.  

 

Råderum nr. 3:  

Foreningshuse i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

At have et sted til møder og til brug for andre foreningsaktiviteter blandt frivillige foreninger er et stort behov. 

Da mange bestyrelsesmedlemmer for de frivillige foreninger bruger mange kræfter og ressourcer for deres 

foreningsarbejde. Foreningsmødelokalet bruges nyttigt af grupper og foreninger, og er til stor hjælp til deres 

foreningsarbejde.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 
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Foreningshuse i Nuuk  262   262  

Foreningshuset i Paamiut  94  94 

Foreningshuset i Ittoqqortoormiit  80  80 

Netto   437  437 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Foreninger er med til at løfte kommunens opgave, som er flere aktivitetsmuligheder for borgerne. Foreninger er 

med til at løfte aktivitetsniveauet i samfundet. Konsekvenserne såfremt opgaveløsningen fravælges kan være at 

det bliver dyrere for kommunen at opretholde aktivitetsniveauet i lokalsamfundet. 

Råderum nr. 4: 

Forsamlingshuset Taqqissuut Paamiut  

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Forsamlingshuset er en samlingssted for borgerne, og bruges til rigtig mange formål:  fra offentlige møder, 

foreningsmøder, generalforsamlinger, fælles samvær, koncerter, teater, foredrag, underholdning, dansemik/ 

diskotek, mærkedage og festlige lejligheder m.v. 

Det har sin vigtighed at borgerne har et sted hvor de kan have et fælles samvær og føle fællesskabet. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Forsamlingshuset Taqqissuut  433    433  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Af konsekvenser kan der være at aktivitetsniveauet falder dermed også samlingsstedet for borgere.  

 

Råderum nr. 5 

Frivillighed 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Frivillighedshuset bliver sat til salg, men inden den bliver solgt har vi stadig udgifter til den, som afdelingen 

betaler fra.  

Udgifterne er også Qilanngaqs drift som primært bruges som overnatningssted udefrakommende idrætsudøvere 

som skal konkurrere i byen. Noget af udgifterne bruges til kurser til frivillighed.  

Der er allerede i budgettet taget udgifter til frivillighedshusets drift, dermed har der også været mindre aktivitet i 

at fremme frivilligheden, men Covid-19 har også gjort at der ikke har været så meget aktivitet.   

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Frivillighed 250    250  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvenserne vil være at der ikke kan udbydes kurser til frivillige og Qilanngaq vil lukkes som 

overnatningssted for udefrakommende idrætsudøvere.  
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Råderum nr. 6 

Sermersooq Musikskole & Kulusuk Musikhus 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Musikskolens formål er at tilbyde borgerne kvalificeret, daglig undervisning i sang, instrumentspil, kor og 

orkester i Nuuk by og Kommuneqarfik Sermersooq, at skabe motivation for livslang, aktiv deltagelse i musik- og 

kulturlivet gennem udvikling af elevernes kreative evner, at skabe rammerne for, at kulturer kan mødes og 

mennesker i bred forstand kan samles om musikken glæder og at samarbejde bredt med andre partnere, både 

lokalt, nationalt og internationalt - og generelt arbejde for at styrke det lokale musik- og kultur liv. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Sermersooq Musikskole & Kulusuk Musikhus 3.754    3.754  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Musikskolens rolle er at give en nuanceret aktivitetsniveau i Sermersooq, og det er med til at udvide musik 

kulturen i hverdagen for børn og unge. Det er ikke alle der dyrker sport. Flere undersøgelser viser at musik er 

med til at udvide kundskaber, og afdelingen kan konstatere at musik kan være med til at hjælpe læsekundskaber. 

Det Musikskolen udbyder er populære, og konsekvenserne kan så være at der fjernes vigtig fritidsinteresse.  

 

Råderum 7 

Fritidsvirksomhed 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning 

Midlerne bruges til supplement til fritidsundervisning.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Fritidsvirksomhed 86    86  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Midler til fritidsundervisning vil mangle.  
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Formål  080201 Biblioteksvæsen  

Udvalg  Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning  MA  

Ansvarlig organisatorisk enhed  Skoleafdelingen  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og 

fritidsvirksomhed 

Interne politikker og regler (det kan vi 

ændre på)  

Udpluk fra koalitionsaftale: 

 Unger der forlader skolen skal have viden om 
samfundet og verden og kundskaber indenfor 
sprog, matematik, samfunds- og naturfag. 

Tættere borgerkontakt og involvering 

Styrket information og kommunikation 

 
 

Budget 2021, hele 1.000 kr.  Udgifter  Indtægter  Netto  

SKAL områder      

Råderum (KAN områder)  402 0 402 

I alt:  402 0 402 

  
 
Generelle kommentarer til området  

Bibliotekerne kan bidrage til fordybelse i emner som borgerne, inklusive børn, har interesse for. 

Der skal være adgang til internettet, som en borger skal have mulighed for at bruge for at hente 

informationer, viden mv. 

Biblioteker kan styrke information og kommunikation, næsten ubegrænset via internettet. Det 

skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger og 

andet egnet materiale til rådighed for voksne og børn og udøve informationsvirksomhed. 

Tættere borgerkontakt og involvering. 

Dette tiltag med at give borgerne mulighed for selv at søge informationer, samt at kunne 

kontakte familier og bekendte gennem internettet, giver formentlig borgerne lyst til at anskaffe 

sig udstyret. 

Ved udvælgelse af det materiale, bibliotekerne stiller til rådighed, skal der lægges vægt på 

kvalitet, alsidighed og aktualitet. 

.   



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ | FORMÅLSBESKRIVELSER 2021 

 
 

153 
 

Aktivitetsmål  

.  
 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen?  

Folkebibliotek består af et hovedbibliotek og de filialer, som er nødvendige efter forholdene i 

kommunen, herunder filialer i bygder. Og i henhold til forordningen skal der være oprettet en i 

alle bosteder, som har en afdelingen for børn og voksne.  

Folkebiblioteket og skolebibliotekerne samarbejder om biblioteksbetjeningen for alle borgerne i 

bostederne. 

Folkebibliotekerne har enten 1 eller 2 ansatte, som i samarbejde med skolerne har udpeget til 

at betjene borgene. Som regel 1 ansat til små steder og 2 ansatte i Tasiilaq og Paamiut. 

Åbningstiderne er også tilpasset stederne med 3 gange om ugen i 2 timer i Tasiilaq og 

Paamiut, og 1 eller 2 gange om ugen i 1 time i de små bosteder  
 
RÅDERUM:  

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende 

eksterne love og regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke 

tilpasninger af interne politikker, regler m.v. vil dette kræve?  

Råderumsbeskrivelse:  

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som:  

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.   

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.   

  

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter.  

Eftersom området bevillingsmæssigt er et så lille område, mener forvaltningen at det ikke er 

hensigtsmæssigt, at fordele området i kan og skal områder.  
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Formål 08.02.03 Museumsvirksomhed 

Udvalg Økonomi & Erhverv (AIA) 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Borgercenter 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen 

Interne politikker og regler Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik 

Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale 

Hovedstadsstrategien  

Kommunens Unesco strategi vedrørende Østgrønland 

Kommunens verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.784 -300 1.484 

Råderum (KAN områder) 1.247 -50 1.197 

I alt: 3.031 -350 2.681 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet med aktiviteten er at sikre Kommuneqarfik Sermersooqs materielle og immaterielle kulturarv. Vores 

kommunale museer forpligter sig til at udbrede, formidle og fremvise den grønlandske kultur, Kommuneqarfik 

Sermersooqs lokale særpræg og naturhistorie tilgængeligt for kommunens borgere, samt gæster indenfor landets 

grænser og udenfor.  

Det udviklingsorienterede fremtidsarbejde sker i samspil med kommunens museerne og museer i andre 

kommuner. 

 

Nuuk Kunstmuseum, Ammassalik Museum – Tasiilap Katersugaasivia er sammen med Paamiut Museum 

godkendte museer og har således forpligtelse til gennem registrering, indsamling, bevaring, forskning, udvikling 

og formidling, at virke for sikring af Grønlands kulturarv, at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie, at 

gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden, og at stille samlingerne til rådighed for forskningen og 

udbrede kendskabet til forskningens resultater. Belysning af kulturhistorien omfatter forandring, variation og 

kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. 

 

De kommunale museer skal styrkes og udvikles for at blive mere attraktive seværdigheder i vores kommune, 

hvilket underbygges af den nationale turismestrategi, særligt for nuværende i sommerperioden, men kan blive 

vigtige spillere i arbejdet med at styrke, udvikle tilbud til turister og forlænge turistsæsonen i Grønland. 

Ammassalik Museum får i den kommende årrække en helt særlig opgave i forhold til at understøtte Kommunens 

strategi for en nominering til Unescos tentativliste. Særligt i forbindelse med den nødvendige lokale forankring. 

 

Hvert museum skal årligt levere en 4-årig arbejdsplan samt et regnskab, et budgetforslag og en beretning om sin 

museumsvirksomhed. For de godkendte museer gælder det, at planen skal fremsendes til både Museumsnævnet, 

Naalakkersuisut, Kommunen og til Grønlands Nationalmuseum. For de ikke godkendte museer gælder det at 

planen skal fremsendes til kommunen.  

Aktivitetsmål 
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De kommunale museer har meget forskellige vilkår. Dette giver også forskellige besøgstal & udstillingstal: 

 

 Besøgstallene 

2019 

Antal udstillinger/ 

arrangementer 2019 

Forventet påvirkning af 

covid-19 i 2020 

Nuuk Kunstmuseum 
9500 5 udstillinger 

15 arrangementer 

Nedgang i indtjening på 

200.000 kr 

Nuutogaq - Nuuk 

Lokalhistorisk Museum 
I alt:       6139 

(Voksne: 4895 

Børn:     1244) 

6 udstillinger 

18 arrangementer 

Nedgang i indtjening & antal 

workshops 

 

Niels Lynges Hus 
250 20 juleforestillinger, 1 udstilling 

under Nuuk Nordisk Kulturfestival 

Uden stor påvirkning 

Paamiut Museum 
5847 Vides ikke Stor nedgang i indtjening, da det vurderes 

at ca. 70% af gæsterne er turister 

Ammassalik Museum – 

Tasiilap Katersugaasivia 
4327 5 udstillinger 

19 arrangementer 

Nedgang i indtjening  

Ittoqqortoormiut 

Museum 
Vides ikke Vides ikke Vides ikke 

 

Hvert museum skal have en leder, der har en passende uddannelse jævnfør museumsloven. Museumslederne har 

som minimum en fuldtidsmedarbejder, der kan bistå i travle sæsoner og med forefaldende arbejde. I takt med at 

museerne tilbyder flere arrangementer, står for rundvisninger og driver museumsbutikker, er der brug for flere 

hænder, især i perioder med spidsbelastning.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

Der er blevet taget de første skridt henimod et større samarbejde blandt de kommunale museer og dette 

samarbejde vil blive udbygget og styrket. Der er behov for at der opbygges et fællesskab og en bedre inddragelse 

af medarbejderne på de kommunale museer. Dette vil medvirke til en bedre og mere sikker drift, administration, 

samt udstillingsvirksomhed og vil øge museernes muligheder for at deltage i et forpligtende samarbejde internt i 

Kommuneqarfik Sermersooq, der vil styrke mulighederne for ekstern fundraising, bedre sikring mod videns tab 

og hurtigere mindre kostbar indkøring af nye medarbejdere.  

 

Igennem de sidste 1,5 år har flere museer og kulturinstitutioner fået den samme overordnede leder. På denne 

måde kan ressourcerne bedre fordeles mellem institutionerne, hvilket medfør synergieffekter i arbejdet og en 

besparelse af lederstillinger.  

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  
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Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

Råderum nr. 1:  

Ittoqqortoormiit Museum 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Efterkommer opgaven af at udbrede, formidle og fremvise den grønlandske kultur, Kommuneqarfik 

Sermersooqs lokale særpræg og naturhistorie tilgængeligt for kommunens borgere, samt gæster indenfor landets 

grænser og udenfor.  

Åbningstider begrænset, efter behov. Lokalerne er ikke direkte egnet til at være museum & udstillingslokalerne 

mangler fornyelse.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 40  0 0 

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Manglende kulturinstitution i Ittoqqortoormiit, især til tilrejsende. Risiko for at kulturel viden ikke bliver samlet 

og formidlet. 

Råderum nr. 2: Niels Lynges Hus 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Niels Lynges Hus henvender sig mest til lokale borgere og institutioner og bliver åbnet efter behov. Niels 

Lynges Hus er underordnet Nuutogaq – Nuuk Lokalhistorisk Museum og vedligeholdes af samme. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 25  0 25 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvensen ville være, at Niels Lynges Hus ikke kan besigtiges fra offentligheden og et stort tab af 

kulturhistorie for Nuuk.  

 

Råderum nr. 3:  

Nuutogaq – Nuuk Lokalhistorisk Museum 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Museet omfatter både skiftene udstillinger, workshops især til børn & unge, og attraktive udlejningslokaler. 

Museet er et anløbssted for turister og viser Kommuneqarfik Sermersooqs lokale særpræg og historie. 

Der arbejdes på, at Paamiut Museum i højere grad skal høste fordel af øget samarbejde med Nuuk 

Lokalmuseum, for eksempel i form af at få professionelle kunstnere til at komme til Paamiut og afholde 

workshops med børn og unge, i samarbejde med Kulturrygsækken, samt at udnytte den faglige respons som 

Nuuk Lokalmuseum kan tilbyde i det daglige samarbejde ved at have en fælles leder.  
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Niels Lynges Hus bør lægges ind under Nuuk Lokalmuseums budget, da huset alligevel er en underafdeling af 

Nuuk Lokalmuseum. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.182  -50 1.132 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Manglende kulturinstitution for både lokale og gæster. Mindre kulturelle arrangementer der især trækker på de 

yngste og ældste målgrupper.  
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Formål 08.02.04 Andre kulturelle tiltag 

Udvalg Økonomi & Erhverv (AIA) 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Borgercenter samt Sundhed og Fritid  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og 

fritidsvirksomhed 

Interne politikker og regler Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik 

Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale 

Hovedstadsstretegien  

Samt gældende tilskudsregler 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 4.636  4.636 

Råderum (KAN områder) 8.804  8.804 

I alt: 13.440  13.440 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet med aktiviteten er at sikre arrangementer med kulturelt indhold og andre almene kulturelle aktiviteter i 

fritiden, samt at stille fornødne egnede lokaler og udendørsanlæg der anvendes til kultur- og fritidsvirksomhed. 

 

Aktiviteterne er folkeoplysende, identitetsskabende og idébestemte, med særfokus på samfundsengagerende 

børne- og ungdomsarbejde, der har til formål at fremme et aktivt medborgerskab, demokratiforståelse og at øge 

deltagernes faglige og kulturelle indsigt og færdigheder. 

 

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. 

 

Katuaq har mange forskellige kulturelle arrangementer inden for visuel kunst, musik, udstillinger, foredrag, film 

og konferencer. Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er ligeværdige ejere af huset og sikrer derfor i 

fællesskab et tilskud til husets drift. Katuaq leverer årsrapport til kommunen.  

 

Udbetaling af midler fra Sermeq puljen (to gange årligt) er med til at sikre et livligt kulturliv i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Sermeq puljen uddeler midler på baggrund af Sermeq Fondens fundats.  

 

Aktivitetsmål 

Sermeq puljen uddeler 2,5 mio. kr. om året til kulturelle arrangementer og kunstnere der virker i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Fremtiden for Sermeq Fonden er stadig uvis. 

 

Medborgerhuset Illorput tjener som kulturelt samlingspunkt i Nuussuaq. Den samler alle dele af befolkning ved 

at give plads til mangfoldige arrangementer der inviterer til kulturel dannelse, kreativ udfoldelse og fælles 

samvær i fritiden. Det samme er gældende for kommunens øvrige forsamlingshuse.  

Der er ca. 200 ugentlige brugere i Illorput, fordelt på ca. 20 forskellige aktiviteter. De fleste aktiviteter kører hver 

uge, året rundt. Udleje af Stor salen til private festligheder er meget populært, med en skønnet besøgstal af 2000 

gæster om året.  
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Systuen Kittat er Kommuneqarfik Sermersooqs vigtigste videnscenter om nationaldragten og en levende 

kulturformidler. Nationaldragten er populær som aldrig før, hvilket medfører et øget antal bestillinger og arbejde 

i form af reparationer. Viden formidles både til borgere, turister og til andre skind- og systuer.  

 

Under Kittat kører systuen Amitsialak i Qeqertarsuatsiaat. Amitsialak er under opstart til at blive en systue med 

Kittat som forbillede.  I 2020 er der indtil videre registreret 56 ordre og modtagelse af ordre fortsætter resten af 

året. 

 

Ungdomskulturhuset Tasiilaq lægger hus til den østgrønlandske kultur og give byens unge et trygt 

samlingspunkt. Arrangementer har forskellige fokusområder, bl.a. identitetsskabelse, idébestemt og 

samfundsengagerende børn- og ungearbejde.  

 

Driftstilskud til Katuaq: 5.081 mio kr. Katuaq sammensætter deres eget kulturprogram. Nogle aktiviteter 

arrangeres i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooqs Kultur og Event afdeling.  

 

Forsamlinghuset i Tasiilaq  

Forsamlingshuset i Tasiilaq er samlingssted for borgerne. Forsamlingshuset bruges til mange forskellige formål, 

fra offentlige møder, foreningsmøder, generalforsamlinger, fælles samvær, koncerter, teater, foredrag, 

underholdning, dansemik/ diskotek, mærkedage og festlige lejligheder m.v. 

 

Man kan til enhver tid booke og leje sig ind i forsamlingshusene til mange forskellige formål. Der er løbende 

alkoholfrie arrangementer for alle borgere i samarbejde med foreninger og andre arrangører. Med til tider 

deltagere udefrakommende indslag.  

 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Alle ansatte er normeret ud fra aktivitetsmængden i de forskellige ressortområder. Igennem de sidste 1,5 år har 

flere kulturinstitutioner og museer fået den samme overordnede leder. På den måde kan ressourcerne bedre 

fordeles mellem institutionerne, hvilket medfør en besparelse af lederstillinger og synergieffekter i arbejdet.  

 

Kommuneqarfik Sermersooq er forpligtiget til i samarbejde med Selvstyret at give tilskud til drift af Katuaq. 

Dette tilskud er bestemt ud fra en aftale mellem KS og Selvstyret og bestemmes af gældende økonomiske 

forholdsregler. Disse undersøges og der arbejdes på en aktualisering af interessentskabsaftalen for en mere 

værdiskabende aftale for alle parter. 

 

Sermersooq LIVE har været Kultur og Event afdelingens bud på at digitalisere kulturtilbud til hele kommunen 

under coronakrisen. Konceptet byder på uendelige muligheder for at binde kulturlivet på tværs af kommunen 

tættere sammen og nå ud til flere borgere på én gang. 

 

For forsamlingshuset gælder, at der arbejdes på at effektivisere opgaveløsningen ved at inddrage 

forsamlingshuset under systemet piffissat.gl, så borgerne selv kan booke deres tid, og administrering af booking 

formindskes. 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 
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Kultur- og fritidsvirksomhed er ikke lovbunden, dvs. Kommunalbestyrelsen kan afsætte midler til formålet og ud 

fra bevilgede midler kan bl.a. aktiviteter og åbningstider planlægges. 

 

Råderum nr. 1:  

Illorput 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Illorput fungerer som samlingssted for forskellige grupper af mennesker. Fritidsaktiviteterne benyttes af børn, 

unge og voksne i alle aldre og i mærkedage som nationaldagen holdes der arrangementer i Illorput for at tilbyde 

lokale aktiviteter i Nuussuaq området. Illorput har udendørsanlæg og musikinstrumenter som bruges til egne 

arrangementer såvel som andre kommunale arrangementer indenfor kultur- og fritidsvirksomhed. 

 

Fritidsaktiviteterne består af: 

Keramik for børn og voksne, malerværksted for børn og voksne, syning af stof og skind, baby cafe, stimulastik 

for babyer, stimulastik for børn med støtte, afspænding og udstrækning, kreativleg for børn, Linedans, 

fødselsforberedelse arrangeret af MANU, sommerferieaktiviteter i form af bagning, keramik og maling. Udover 

private weekend lejere af stor salen bruges stor salen af flere foreninger og børnehaver. 

 

Derudover Illorput én frivillig der arrangerer en hyggeaften hver mandag med kaffe/te og brætspil. Det er under 

planlægning at tiltaget udvides til et større månedligt arrangement af forskelligt indhold i form af dans og musik, 

arrangeret af frivillige. 

 

Ansatte i Illorput består af 1 leder, 1 kulturmedarbejder og 1 rengøringsassistent. 

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.275 -300 1.975 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Konsekvensen ved at mindske budgettet for Illorput ville være at visse aktiviteter i Illorput skulle stoppes. 

Stordelen af indsatsen for forbedring og løft af Nuussuaq området ville bremses. Hvis opgaven fravælges 

fuldstændig, mangler Nuuk sit udøvende kreative hus med værksteder, lokaler til at holde det frivillige og 

foreningsliv i gang og mm. 

 

Råderum nr. 2:  

Kittat 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Kittats vigtigste funktion er bevarelse og formidling af skindbehandling og den grønlandske nationaldragt. En 

lang række service til befolkningen udføres dagligt. Kittat består af en systue, en butik og frysecontainer til 

tørring af skind.   

 

Serviceydelserne består af: 

Bestillingsarbejde, reparation af nationaldragter, rådgivning og udlejning af nationaldragter til mænd, kvinder og 

børn. Bestillingsordre modtaget i Kittat i år fra januar til juli er indtil videre 38 ordre. 

Der afholdes ugentlige aftenskole i Kittat. 
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Der købes sælskind fra fangerne. Der købes også færdigbehandlet, specifikt hvidt frostbleget sælskind fra private 

skindbehandlere i Qaanaaq. Til erstatning er vi interesseret i at udvikle et skindbehandlingssted i Kapisillit, 

specifikt for hvidt frostbleget sælskind, Unneq. 

 

Butikkens funktion: Salg af dele til nationaldragten samt turist- og gaveshop.  

 

Desuden besøges Kittat af turister hele året, hvor besøgende kan få en indblik i skindbehandling, sy teknikker og 

historien bag de grønlandske nationaldragter. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.340 -103 2.237 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Såfremt det besluttes at lukke Systuen. vil man miste en stor indsats for bevaring af kulturarven for 

nationaldragten som er Kommuneqarfik Sermersooqs vigtigste videnscenter og en levende kulturformidler, som 

findes kun 1 af slagsen i Grønland. 

 

Råderum nr. 3:  

Igdlo, Ungdomskulturhus Tasiilaq 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Igdlo, Ungdomskulturhus Tasiilaq lægger hus til den østgrønlandske ungdomskultur og give byens unge et trygt 

samlingspunkt. Arrangementer har forskellige fokusområder, bl.a. identitetsskabelse, idébestemt og 

samfundsengagerende børn- og ungearbejde. Samt et aktivt tilbud om friluftsliv der baserer sig på 

Østgrønlandske traditioner for brug af områdets naturressourcer og immaterielle kulturarv. Der arbejdes på at 

etablere et bedre samarbejde mellem Igdlo og andre kommunale fritidsinstitutioner, hvor ressourcerne benyttes 

til alles bedste og institutionerne spiller sammen og styrker hinanden. 

 

Igdlo skal fremover give Tasiilaqs børn og unge et sted, hvor de trygt kan involvere sig i et aktivt fritidsliv og 

sociale fællesskaber. Dette kan være med til at styrke deres drømme og ambitioner for livet, eller bare være et 

sjovt og afslappende samlingssted. Ungdomskulturhuset skal derudover fungere som en ramme om aktiviteter på 

tværs af generationer, og være et sted, som hele lokalbefolkningen kan få glæde af. 

Der er planer om at bruge Igdlo til at forankre de unge kollegiebørn i Tasiilaq i gode fællesskaber og aktiviteter. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.500 0 1.500 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Formentligt en tilbagebetaling af LOA´s tilskud på 3.000.000,- tilskud til det nye ungdomskulturhus samt samme 

krav fra Skibsreder Kraemer og Hustru Mathilde Kraemer's Grønlandsfond - Kraemers Grønlandsfond. 

Et langt ringere ungdomsliv i Tasiilaq samt intet kulturelt opholdssted for unge ud over Ammassalik museum. 

Råderum nr. 4:  

Sermeq puljen 
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Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Sermeq puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme 

samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere. 

 

Der ydes tilskud til offentlige kulturelle aktiviteter for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, samt kommunens 

gæster. Sermeq puljen uddeler 2,5 mio. kr. om året til kulturelle arrangementer og kunstnere der virker i 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

I behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på den kunstneriske kvalitet samt spredning af aktiviteter i hele 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.500 0 2.500 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Langt færre kulturelle aktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq. En støtte fra Sermeq pulje betyder for kunstnere 

at deres projekter, der gavner borgerne, kan realiseres og at de kan leve af at være kunsterne.  

Råderum nr. 6:  

Forsamlingshuset Tasiilaq 

 

Forsamlingshuset i Tasiilaq 

Forsamlingshuset i Tasiilaq er populær og bruges dagligt af borgere, foreninger og udefrakommende arrangører. 

Der er ansat en leder og to fastansatte og en vikar.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Driftsudgifter 642  642 

Leje indtægter  -50 -50 

Netto 642 -50 592 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Borgere i Tasiilaq vil mangle sted de fritidsaktiviteter som stedet udbyder.  
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09 Infrastruktur 
Formål 090201 Havne og skibstrafik 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  NA 

Interne politikker og regler Der er ikke politisk fastlagt et egentligt serviceniveau for de 

forskellige ydelser på området. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder) 873  873 

I alt: 873  873 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler kommunens drift og vedligehold af en række havneanlæg, samt ponton- og fortøjningsbroer, 

beddinger, kraner mv. 

Det er forventet, at alle anlæg anvendes efter formålet og fungerer tilfredsstillende for kommunens borgere, som 

er afhængige af anlæggene 

Aktivitetsmål 

Der forventes et forsat uændret behov.  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Opgaven indgår som en integreret del af pågående sektorplan for kystnær fisker med henblik på forbedring og 

optimering 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

NA 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Opgaven bortfalder i sin helhed. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 873.000    873.000 
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Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:  

Kommunen vil fremover ikke drive vedligeholder eller optimere pontonbroer, fortøjninger, kraner og 

ophalersteder, denne opgave vil skulle løftes privat hos fisker/fanger foreninger. 
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Formål 0902030000 Veje, broer, trapper 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Veje, broer og trapper er reguleret af følgende: 
 

- Inatsisartutlov nr 16 af 17 november 2010 om 

byggemodning, offentlige kloakledninger og 

offentlige veje. 

- Vejledning for projektering af vejanlæg i Nuuk. 

- Sektorplan for byggemodning. 

- Byggemodning – Aftale om opgave- og 

byrdefordeling pr 1 januar 1998. 

 

Aftalegrundlaget for kommunens forpligtelser vedrørende 

vejbelysning er beskrevet i Finansloven 

Interne politikker og regler - Trafikplan Sermersooq. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 2.123 -800 1.323 

Råderum (KAN områder) 6.000 0 6.000 

I alt: 8.123 -800 7.323 
 

Generelle kommentarer til området 

 

Aktivitetsmål 

Området omhandler veje, broer, trapper herunder belysning. 

Trafikmængderne I Nuuk er steget markant de seneste 5-10 år, og forventes fortsat at være stigende, med øget 

slidtage som afledt konsekvens. I forbindelse med trafikplanen planlægges der indsatser for de bløde trafikanter, 

med udbygning af stier som vil give et øget vedligeholdelsesareal. Det forventes ikke at indsatsen vil reducere 

trafikmængderne på baggrund af det til stadighed stigende antal køretøjer. Der udføres forsøg med nye 

tilslagsmaterialer I asfalten I Nuuk, som forventes at give en øget levetid på asfalten på sigt, uden at det I 

væsentlig grad vil påvirke udgifterne til tilslagsmateriale. Herudover arbejder forvaltningen med at få 

gennemført en lovændring omkring brug af pigdæk, som tillige forventes at give en reduktion I slidtagen på 

vejbelægningerne I Nuuk. 

Slidtagen i de øvrige byer forventes fortsat at være lav, og trafikudviklingen i nogen grad at være stigende, dog 

stadig med en lav slidtage i forhold til Nuuk. Ny asfalteringen i Tasiilaq giver en højere vejstandard, og grundet 

det forholdsvis lave slidtage forventes det først at give større vedligeholdelsesarbejder om 10 år. 

Med forventet opstart i år og de efterfølgende år skal der foretages større reparationsarbejder hvad angår Nuuk 

stisystem samt trapper, ligeledes er der en del efterslæb hvad angår autoværn, gadelys, skiltning mm. Det ventes 

at det nye asfaltværk vil være mere eller mindre selvkørende uden de større behov for løbende vedligehold, 

hvorfor der kan kanaliseres ressourcer til de andre vigtige opgaver.  

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Kortlægning af materialegårdens arbejdsområder pågår med henblik på intern effektivisering 

Der udføres løbende forsøg med belægninger typer /sammensætninger.  

Ideen omkring privatisering diskuteres. 

Ny viden tilføres området løbende. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 
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regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 090301 Snerydning + mulighedskatalog  

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - Inatsisartutlov nr. 16 af 17 november 2010 om 

byggemodning, offentlige kloakledninger og 

offentlige veje der bl.a. regulerer anvendelsen af 

vejarealer til sneoplag.  

- Vintervejevedligeholdelse jf. regulativer og 

vedtægter fra før kommunesammelægning 

 

Interne politikker og regler Forvaltningen arbejder ud fra de politiske beslutninger taget 

før kommune sammenlægning og prioriterer de mest 

befærdede veje og stier først. 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 11.695 -999 10.696 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 10.696  10.696 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler snerydning i kommunens byer og bygder 

Snerydningen pågår som en kombination mellem private snerydningskontrakter og kontrakter med kommunens 

Interne Entreprenører. En væsentlig del af indtægterne stammer fra viderefakturering til øvrige institutioner hos 

kommunen. 

Kontrakter er oftest fastpriskontrakter som ikke varierer i forhold til den faktiske snemængde.  

Kontrakterne er som oftest længerevarende.  

Aktivitetsmål 

Forventes udbygget i takt med det offentlige vejnet. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Snerydningskontrakter bliver løbende evalueret og optimeret. 

Drøftelser omkring fremtidens snerydningskontrakter pågår 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Man lave variable kontrakter, men det økonomiske udfaldet det kan gå begge veje, og vil derfor øge budget 

usikkerheden væsentligt. 

Man kan dog argumentere for at vi som kommune skal ”betale den korrekte pris for den vare vi køber” – Dette er 

ikke nødvendigvis tilfældet som aftalerne er udformet nu.  

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  
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Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 090302 Renholdelse 

Udvalg Anlæg og Miljøudvalget - AMU 

Forvaltning Forvaltning for Anlæg og Miljø - SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Kommunens forpligtigelser mht. affald og renholdelse er 

overordnet fastsat ved. 

• Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om 

beskyttelse af miljøet. 

Interne politikker og regler Der er i øvrigt ikke fastsat klare politiske målsætninger for 

renholdelse, men forvaltningen arbejder ud fra princippet 

”ret og rimeligt”. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 0  0 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 0  0 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler renholdelse af offentlige fællesarealer herunder at sikre et nærmiljø som fremstår pænt og 

nydeligt. 

 

Renholdelse udføres af Interne Entreprenører via fastprisaftale mellem denne hovedkonto og Interne 

Entreprenører – konto 0704010000.  

Metoden er et udtryk for indhøstede erfaringer. 

 

Områdets økonomiske følsomhed og styrbarhed 

Klimaet kan have en mindre påvirkning på omkostningerne, men i bund og grund serviceniveauet 

politisk besluttet/lovbunden. Kommunen kan skrue op og ned på renholdelsesniveauet. Et højere 

serviceniveau giver en højere pris og vice versa. 

Renholdelse er en dag til dag ydelse, som vil udmønte sig øjeblikkeligt 
Aktivitetsmål 

Udgifterne til renholdelse er påvirket af bosætningsmønstre og udbygningen af byerne. Der er for tiden ikke 

planlagt eller forventet nye tiltag omkring renholdelse i kommunen. Der er ikke foretaget en nærmere vurdering 

af om ændringer i bosætningsmønstre, har betydning for udgiften til renholdelse af kommunens bosteder. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der er ikke fremtaget nøgletal for dette område endnu, men forvaltningen arbejder med at etablere 

sammenlignelige data for antal m2 offentlige areal, der renholdes, frekvens pr fejebil, udgifter pr indbygger og 

lignende. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 090303 Kloak 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - Inatsisartutlov nr. 16 af 17 november 2010 om 

byggemodning, offentlige kloakledninger og 

offentlige veje. 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12 juni 2015 

om bortskaffelse af latrin og spildevand. 

Interne politikker og regler De politiske målsætninger vedrørende kloakering er fastlagt 

i følgende regelsæt og politikker: 

 

- Spildevandsplan. 

- Sektorplan for byggemodning. 

- Målsætning om udfasning af natrenovation. 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 2.098  2.098 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 2.098  2.098 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler spildevandssystemet i kommunens byer og bygder. Myndighedsbehandling og 

vedligeholdelses opgave samt løbende drift og vedligehold af pumpestationer og brønde 

Aktivitetsmål 

Spildevandsnettene i byerne forventes yderligere udbygget. 

Håndtering af spildevand i bygderne forbedres i forhold til hygiejne og sundhed 

Målsætning er kortere og smidigere sagsbehandlingstid samt mere effektiv opgaveløsning 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Kritiske kloakstrækninger renoveres. 

Vedligeholdelses kontrakter bliver evalueret og optimeret. 

Eksisterende ledningsnet kortlægges, med henblik på optimering. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Ingen serviceydelser kan udelades, men flere kan optimeres. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 090304 Pladser, legepladser, mindesmærker  

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  NA 

Interne politikker og regler - De politiske pejlemærker. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder) 2.412  2.412 

I alt: 2.412  2.412 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler offentlige uderum som pladser, legepladser samt mindesmærker. 

Aktivitetsmål 

Der forventes en stigning i takt med udbygning af udendørs idrætsanlæg, vejnet mm..   

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Kortlægning af materialegårdens arbejdsområder pågår med henblik på intern effektivisering 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Området er ikke direkte reguleret via lovgivningen men hviler på politiske prioriteringer og pejlemærker.  

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Etablering drift og vedligehold inden for området hviler på nedarvede traditioner fra før 

kommunesammenlægningen 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 2.412      

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Såfremt området udsættes for besparelser vil det nuværende forfald forstærkes yderligere. 

Ved yderligere besparelser vil det være nødvendigt at nedlukke og bortskaffe en række pladser. 
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Formål 090305 Kirkegårde 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 13 af 6 juni 2016 om anmeldelse 

af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28. 

november 1990 om kirkegårdes indhegning, 

omgivelser m.v. 

Interne politikker og regler De politiske pejlemærker. 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 759  759 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 759  759 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler drift og vedligeholdelse af de aktive kirkegårdes ydre rammer (hegn, stakit mm.) 

Aktivitetsmål 

Den  nuværende aktivitet begrænser sig til absolut minimum i forhold til gældende lovgivning. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Ressourcerne prioriteres til kirkegårde der er i aktivt drift 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Det vurderes ikke relevant. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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10 Forsyning 
 

Formål 1001010000 Energiforsyning (el, vand og varme) 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Landstingsforordning nr. 10 af 19. november 2007 

om vandforsyning 

• Landstingslov nr. 13 af 6 november 1997 om 

Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el 

- og vandforsyning 

 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 442  442 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 442  442 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler 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.  

Aktivitetsmål 

Der forventes et fortsat behov, men muligvis faldende. Nukissiorfiit har ansvaret for den løbende vurdering af 

udbygning samt udvikling af vandforsyningen. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

NA. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 
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Formål 100102 – Renovation 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om 

beskyttelse af miljøet med senere ændringer 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 

september 1993 om bortskaffelse af affald 

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 

om bortskaffelse af latrin og spildevand 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 

september 1993 om olie- og kemikalieaffald 

• Regulativ for affald fra erhverv Kommuneqarfik 

Sermersooq (2018) 

• Regulativ for affald fra private husstande 

Kommuneqarfik Sermersooq (2018) 

• Regulativ for natrenovation i Kommuneqarfik 

Sermersooq (2018) 

Interne politikker og regler • Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektor-plan 

2012-24 

• Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Planerne danner til sammen rammen for udviklingen af 

affaldsområdet. De overordnede målsætninger for perioden 

indtil 2024 korrelerer med de ovennævnte politiske 

pejlemærker for området og lyder: 

• At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, 

is og jord  

• At håndtere affald miljø- og sundhedsmæssigt 

forsvarligt 

• At sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt 

grundlag 

• At begrænse anvendelse og spild af ressourcerne 

• At fremme genanvendelse 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 9.739 -8.583 1.156 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 9.739 -8.583 1.156 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler håndtering af dag- og natrenovation. Renovationsordningen omfatter indsamling af dag- og 

natrenovation fra private og erhverv i alle byer og bygder. Alle husstande, virksomheder, institutioner og havne 

har pligt til at være tilmeldt en dagrenovationsordning og en natrenovationsordning, såfremt bygningen ikke er 

tilsluttet kloak eller er forsynet med slamtank. 

Indsamlingen af dagrenovation er i Tasiilaq og Nuuk udliciteret til private aktører i henhold til servicekontrakt, 

mens kommunen selv driver ordningen i de resterende bosteder.  

Kommunen har det overordnede ansvar for driften af ordningen, ligesom det er kommunen, der opkræver 

affaldsgebyrer hos borgere og virksomheder. 

 

 

Aktivitetsmål 
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Der forventes et forsat uændret eller stigende behov hvad angår dagrenovation i modsætning til natrenovation, 

hvor der forventes et langsomt faldende behov i takt med udbygning af spildevandsnettet. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Implementeringen af affaldssektorplanens og spildevandsplanens målsætninger vil medføre et højere 

serviceniveau på renovationsområdet i alle kommunens bosteder.  

Der er i affaldssektorplanen planlagt nye anlæg og ordninger, samt fremsat planer om en forbedret drift, 

kompetenceudvikling og øget fokus på overholdelse af gældende regler. Alt dette betyder i princippet øgede 

kommunale udgifter på affaldsområdet. Planerne om gradvist at forøge gebyrindtægterne på området vil dog 

bevirke, at en del af de stigende udgifter vil kunne dækkes af gebyrstigninger. 

 

I takt med implementering af spildevandsplanen, forsøges der implementeret mere korrekte løsninger set ud fra 

sanitære og hygiejnemæssige vinkel. Det forventes ikke at der opnås driftsbesparelser i forbindelse med disse 

implementeringer. 

I Nuuk forventes  natrenovationsordningen termineret inden for de næste par år, hvilket på sigt vil medføre en 

væsentlige besparelse.    
RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Området er lovbunden, og eneste reguleringsmulighed er at skrue på taksterne eller generer yderligere indtægter. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 100107 Servicehuse 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Landstingslov nr. 9 af 16. november 1984 om 

tilskud til etablering af servicehuse i bygder. 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. april 

1985 om tilskud til etablering af servicehuse i 

bygder. 

Interne politikker og regler Forvaltningen har ikke styrende informationer omkring 

politiske ønsker på dette område end at de servicetilbud på 

bevillingsområdet ønskes fastholdt og harmoniseret 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 4.222 -1.468 2.754 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 2.754  2.754 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler Servicehuse og deres funktion. Der er Servicehus 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: 

 

1) Vask af tøj. 

2) Badning. 

3) Vask og behandling af skind. 

4) Arbejde med husflid og sløjd. 

 

Servicehuset skal hjælpe bygdebefolkningen ved at gøre nogle af husholdningernes arbejdsforhold nemmere. 

Servicehuset skal medvirke til en rationel udnyttelse af elværk, vandforsyning m.v. Servicehuset er 

bygdebefolkningens fælles hus. 

 

Servicehusene er bemandede og personalet sørger for rengøring og håndtering af driftsmateriel.  

 

Indkvartering. 

Der er indkvarteringsmulighed i Servicehusene i Isertoq, Tiilerilaaq, Sermiligaaq, Kuummiit og Kulusuk. 

 

Vaskeri. 

Der er et vaskeri i Nuuk og et i Tasiilaq. Deres funktion er udelukkende vaskeri, der kan benyttes af alle mod 

betaling. Vaskeriet i Tasiilaq er bemandet med en medarbejder, Vaskeriet i Nuuk er ikke bemandet tilsyn 

foretages af Drift Service. 

 

Aktivitetsmål 

Forbedret fokus på omkostningsstyring og mulighederne for at over tid få området til at være brugerfinansieret. 

Servicehusene har en central og vigtig rolle i bygderne. Der fremsættes forslag til en dybere analyse herunder 

mulighederne for at samle en række af de kommunale aktiviteter i en multibygning.  

 

Det må forventes at en uændret strategi på området vil medføre en konstant belastning af de kommunale 

budgetter. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der er ikke nogen systematisk registrering af aktiviteterne i form af salg af vask og badebilletter eller brugen af 

lokaler. På baggrund heraf, kan der vanskeligt udarbejdes nøgletal på nuværende tidspunkt. 
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Den ansatte i servicehuset varetager de administrative opgaver i samarbejde med Staben (udskrivning af 

regninger). Vedligeholdelsen af bygning samt materiel varetages af Anlægsafdeling ”institution” i samråd med 

den ansatte. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Det sidste Kommunale vaskeri i Nuuk ligger i en ejendom som er overdraget til Iserit A/S. Ejendommen  

er saneringsmoden og vaskeriet lukker i forbindelse med sanering af ejendommen.  

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

     

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål 100108 Skorstensfejning 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om 

redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.000 -1.000 0 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 1.000 -1.000 0 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omfatter skortensfejning. Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet/med til at sikre at der udføres 

lovpligtig storstensfejning Etablering af skorstene skal registreres ligesom der opkræves betaling for den 

lovpligtige rensning. Kommunen arrangerer skorstensfejning i de mindre lokaliteter for at opgaven kan udføres 

til en overkommelig pris for den enkelte bygningsejer. 

Området er udgiftsneutral; Budgettet dækker nettoudgifter til skorstensfejning.  

 

Aktivitetsmål 

Der forventes et forsat behov. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

I kommunens mindre bosteder undersøges det løbende om skorstensfejningen kan udføres af lokale VVS 

firmaer. Ligeledes assistere kommunens interne entreprenør med informering og tilsyn. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Ydelsen er lovbunden. 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 
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Formål 100109 Forbrændingsanlæg 

Udvalg AMU 

Forvaltning SAI 

Ansvarlig organisatorisk enhed Drift og Miljø 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om 

beskyttelse af miljøet med senere ændringer 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20 august 

2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende 

virksomheder mv 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 september 

1993 om bortskaffelse af affald 

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om 

bortskaffelse af latrin og spildevand 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 september 

1993 om olie- og kemikalieaffald 

Interne politikker og regler • Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektor-plan 

2012-24 

• Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 10.510 -11.259 -749 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 10.510 -11.259 -749 
 

Generelle kommentarer til området 

Området omhandler drift og vedligehold af de kommunale affaldsanlæg, der skal drives i henhold til gældende 

lovgivning og med øje for de vilkår, der er opstillet i anlæggenes miljøgodkendelser.  

 

Aktivitetsmål 

Der forventes et forsat stigende behov. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Implementeringen af affaldssektorplanens målsætninger og projektkatalog vil medføre et højere serviceniveau på 

affaldsområdet i alle kommunens bosteder. Der er i sektorplanen planlagt nye anlæg og ordninger samt fremsat 

planer om en forbedret drift, kompetenceudvikling og øget fokus på overholdelse af gældende regler. Alt dette 

betyder i princippet øgede kommunale udgifter på affaldsområdet. Planerne om gradvist at forøge 

gebyrindtægterne på området vil dog bevirke, at en del af de stigende udgifter vil kunne dækkes af 

gebyrstigninger. 

Der pågår også analysearbejde omkring centralisering af affaldsforbrændingen 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Ydelsen er lovbunden, og eneste reguleringsmulighed er at skrue på taksterne eller genererer yderligere 

indtægter 

 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  
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Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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11 Beredskab og kriminalforsorg 
Formål Beredskab 110101 

Udvalg Udvalget for Anlæg og Miljø (SAA) 

Forvaltning Forvaltningen for Anlæg og Miljø (SAI) 

Ansvarlig organisatorisk enhed Afdeling: Stab og Beredskab 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  • Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om 

redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger 

• Cirkulære nr. 01 af 1994 om standardudrykning og 

mandskabsnormering 

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens udarbejdet og godkendte: 

• Beredskabsplan for Kommuneqarfik Sermersooq 

• Sektorplan for Beredskabet  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 13.375 -705 12.670 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 13.375 -705 12.670 
 

Generelle kommentarer til området 

Opgaverne er reguleret i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010, og området dækker over det kommunale 

redningsberedskab (brandvæsen) samt det kommunale beredskab (krisestab samt krisestabssekretariat)   

 

Loven foreskriver, at Kommunen skal etablere et redningsberedskab, hvis opgave er at forebygge, begrænse og 

afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, samt ved akutte uheld med farlige 

stoffer på landjorden, eller ved overhængende fare herfor. 

Redningsberedskabet skal endvidere assistere de sociale myndigheder med at kunne modtage, indkvartere og 

forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

Bevillingen anvendes til udgifter til administration, bekæmpelse af brande, brandsyn, redningsaktioner i på land 

og havet i samarbejde med politiet, olieforurening på land og hav, holde materiel opdateret og vedligeholdelse af 

køretøjer og bygninger samt opretholde de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer indenfor slukning og 

bekæmpelse af brande samt førstehjælp. 

Redningsberedskabets mandskabs- og materielnormering er bestemt, beskrevet og godkendt af Selvstyret. 

 

Loven foreskriver, at Kommunen skal udarbejde en beredskabsplan, som skal godkendes af Selvstyret.  

Beredskabsplanen skal beskrive hvordan Kommunen planlægger at opretholdelse og videreførelse af samfundets 

funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer.  

Beredskabsplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver 

kommunal valgperiode. 
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Loven foreskriver, at Kommunen skal bestemme regler om forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige til 

at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af 

brand. 

Jf. lovens §28 kan kommunalbestyrelsen bestemme om der skal laves øvelser, og om der skal træffes 

driftsmæssige foranstaltninger på bygninger og grundarealer.  
Aktivitetsmål 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en kommunal Sektorplan for Beredskabet, og en Beredskabsplan for 

Kommuneqarfik Sermersooq i 2016.  

Sektorplanen konkluderer at der er et væsentligt uddannelsesmæssigt efterslæb, et efterslæb på materiel og 

køretøjer, samt et behov for at renovere, udbygge eller ny opføre en række brandstationer i kommunen.  

For at opfylde bestemmelserne for lovgivningen, så er der givet en særskilt bevilling for Sektorplanen, da 

efterslæbene er så væsentlige, at disse ikke kan løftes af den ordinære driftsbevilling. 

 

Den nærværende ordinære driftsbevilling er afgrænset til driftsudgifter for den daglige opgaveløsninger for 

bekæmpelse af brand samt redningsaktioner. Lønninger er produktionsafhængig variabel, hvor flere udrykninger 

afleder flere lønudgifter for deltidsbrandfolkene. Det skal nævnes at der i Nuuk har været 203 udrykninger i 

2019 sammen holdt med 146 udrykninger i 2018. 

 

Budget 2021 er udarbejdet ved en fremskrivning 3 % p.a. af redningsberedskabets udgifterne for 2019. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Sektorplan for Beredskabet: 

I sektorplanen for det kommunale beredskabet bliver der rettet fokus mod de udfordringer, som der skal rettes op 

på i kommende år. Disse opgaver er blandt andet: 

 

• Uddannelse af brandfolk  

• Uddannelse af krisestyringsorganisation  

• Udskiftning af materiel 

• Udskiftning af køretøjer 

 

Disse opgaver pågår, og er en koordineret indsats fra en styregruppe som bestående af ledelsen i 

redningsberedskabet samt staben i forvaltningen. 

 

Styregruppens arbejde med revision af sektorplan pågår siddeløbende med igangsætning af de besluttede 

indsatserne fra Sektorplan fra 2016.  

 

Beredskabsplan for Kommuneqarfik Sermersooq: 

Styregruppen skal senest i 2021 jf. loven have revideret Beredskabsplan for Kommuneqarfik Sermersooq. 

Revisionen vil være omfattende og ressourcekrævende, og den vil aflede grundlæggende ændringer for 
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Kommunen. Med indtog af Corona i 2019 er begrebet for kriser og ulykker ændret. Før 2019 var dette afgrænset 

til hændelser involverende blå blink med udrykninger.  

 

Kommunale regler for forebyggende foranstaltninger: 

Styregruppen skal hurtigst muligt have udarbejdet kommunale regler for forebyggende foranstaltninger.  

Dette forefindes ikke.  

Styregruppen skal hurtigst muligt have udarbejdet procedure så kommunalbestyrelsen jf. loven §28 kan 

bestemme om der skal laves øvelser, og om der skal træffes driftsmæssige foranstaltninger på bygninger og 

grundarealer. 

Dette forefindes ikke.  

 

Effektivisering af driften: 

Styregruppen indleder arbejde for undersøgelse af strukturelle ændringer af redningsberedskabet for 

effektivisering og optimering af den nuværende ledelsen samt administration i redningsberedskabet, så man kan 

løfte det øgede antal udrykninger uden at ordinære lovpligtige opgaver skal tilsidesat (f.eks. brandsyn) 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderum nr. 1:  

Ordinære lovpligtige opgaver  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning:  

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

     

Tiltag:.  

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

 

Råderum nr. 2:  

Revision af Beredskabsplan for Kommuneqarfik Sermersooq: 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 0,- Nuværende plan er udarbejdet i forrige valgperiode, og blev 

godkendt i 2016. Den skal jf. loven revideres senest i 2021. 

 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 1.500    1.500  

Tiltag: Normering 1 administrative medarbejder samt konsulentbistand i 2021.  

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Den lovpligtige opgave udføres ikke. 
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16 Administration 
 

Formål 16.01.01 Sekretariat  

Udvalg AIA – Økonomi & Erhverv  

Forvaltning Alle forvaltninger  

Ansvarlig organisatorisk enhed Koncernservice  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  
• Lov om kommunernes styrelse 

• Lov om offentlighed i forvaltningen 

• Lov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 

 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 105.886 -289 105.597 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 105.886 -289 105.597 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet 16.01.01 Sekretariat dækker over udgifter til driften af staben i kommunes fem forvaltninger.  

Staben er en central afdeling i forvaltningerne, hvor rådgivning, harmonisering, koordinering og sagsbehandling 

for afdelingerne foregår. Stabsfunktionen bistår forvaltningerne udviklings- og sekretariatsopgaver samt i 

budgetlægning og generel økonomistyring. Derudover understøtter stabsfunktionen de politiske udvalg og 

kommunens direktion i en række opgaver.  

 

Tabellen neden for viser et overblik over budgetterne til stabsfunktionen i kommunens 

forvaltninger.  

 

Overblik over formål 16.01.01 Sekretariat     

Forvaltning Udgifter Indtægter Netto  

Koncernservice  62.406 -289 62.117 

Velfærd & Arbejdsmarked  15.359 
 

15.359 

Børn og Familie 10.632 
 

10.632 

Børn og Skole 7.429 
 

7.429 

Anlæg og Miljø 10.660 
 

10.660 

I alt  105.886 -289 105.597 

Langt størstedelen af budgettet under formål 16.01.01 Sekretariat ligger i Koncernservice, som er ansvarlig for 

løfte tværgående administrative opgaver i kommunen. Så som fælles kommunal indkøbsafdeling, tolkeservice, 

kommunikationsafdeling, vagter og andre facility services.  
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Aktivitetsmål 

Kommunen arbejder løbende på at løfte opgaveløsningen i kommunens forvaltninger samt effektivisere den 

kommunale administration. 

 

Her er det en målsætning for kommunen at få skabt mere klar kommunikation, bedre koordination og mere 

samarbejde på tværs af forvaltningerne.  

 

Derudover har kommunen et særligt fokus på bedre ledelse og styrket økonomistyring. Til dette har kommunen 

opsat målsætninger om ledelse på alle niveauer i organisationen, hvilket skal være med til at sikre fokus på 

arbejdet og i opgaveløsningen. Derudover skal bedre økonomistyring sikre at alle ledelsesniveauer i 

organisationen har de relevante og tidssvarende oplysninger til løbende opfølgning og styring af 

opgaveløsningen. 

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Kommunen er i gang med en omlægning af den økonomiske styring, så styringen i højere grad sætter fokus på 

muligheder for effektiviseringer i opgaveløsningen. 

 

Med effektiviseringer ønsker kommunen at udføre opgaver mere effektivt, bedre, smartere og i samme omfang 

opnå øget serviceniveau og kvalitet. 

 

Grundlæggende elementer i dette arbejde er arbejdet med optimering af medarbejderressourcer til 

opgaveløsningen, bedre indkøb af varer og tjenester samt fokus på udnyttelse af IT og ejendomme. 

Af generelle tværgående tiltag kan nævnes: 

• Nedbringelse af sygefravær og øgning af den enkelte medarbejders effektive arbejdstid. Et væsentligt 

element i arbejdet vil være at få etableret det nødvendige datagrundlag. 

• Smartere indkøb af varer og tjenester, så der opnås bedre stordriftsfordele og styrkede købsaftaler og 

kontrakter. Målet er at kunne indkøbe billigere fremadrettet. Dette arbejde vil for enkelte 

arbejdsområder omfatte køb af institutionspladser uden for kommunen. 

• Overvejelser om organisering af den tværgående ejendomsdrift 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 16.01.02 Økonomi 

Udvalg AIA – Økonomi & Erhverv  

Forvaltning Koncernservice  

Ansvarlig organisatorisk enhed Økonomiafdelingen  

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 20.671  20.671 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 20.671  20.671 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålet 16.01.02 Økonomi dækker over driftsudgifter til kommunens økonomiafdeling. 

Økonomiafdelingen er overordnet set opdelt i 3 underafdelinger: 

• Regnskab – kreditor, debitor og finans 

• Budget  

• Controller 

 

I regnskabsafdelingen er man ansvarlig for aflægning af kommunens regnskaber, der aflægges månedligt, 

kvartalsvis, halvårligt og årligt. Samtidig styres kommunens betalinger til kreditor og faktureringer af debitorer 

herfra. I regnskabsafdelingen er man ligeledes ansvarlig for at udbetale en række sociale ydelser til kommunens 

borgere.  

 

I budgetafdelingen styres den årlige budgetlægning, samt løbende budgetopfølgninger. I løbet af et år kører 

kommunen fire budgetopfølgninger med tilhørende tillægsbevillingsrunder, hvor forvaltningerne har mulighed 

for at justere deres budgetter i forhold til faktisk forbrug.  

 

Kommunens controllere understøtter den daglige drift af økonomiafdelingen og udføre løbende controlling og 

afstemning af kommunens betalingsflow og konti hos banker og leverandører.  

  

Aktivitetsmål 

Man arbejder i økonomiafdelingen på at få optimeret og ensartet finansprocesserne, så blandt andet periodeluk 

fremadrettet ikke bliver så omfattende, som de er i dag. Ønsket er at få optimeret økonomifunktionen og få skabt 

bedre understøttelse af forretning.  

 

I økonomiafdelingen arbejder man ligeledes på at få skabt bedre økonomistyring i kommunens forvaltninger. 

Dette skal blandt andet gøres gennem bedre ledelsesinformation, bedre kendskab til økonomisystemet, større 

budgetansvar hos den daglige leder og et styrket samarbejde med controllerne.  

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Der arbejdes løbende på at effektivisere opgaveløsningen. Særligt gør bedre systemkendskab en række processer 

gradvist mere effektive. Kommunen er på rette vej efter implementering af AX i 2018. Kendskab og brug af 

økonomisystemet skal fortsat være i fokus. Derfor udføres bland andet en status på implementeringen af AX.  

 

De nuværende rapporteringsløsninger i kommunen skal videreudvikles og udbredes i de kommende år. Der skal 

skabes brugbar og rettidig ledelsesinformation, som kan være med til at styrke økonomistyringen i kommunen.  
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Der er et ønsket fokus fra forvaltningerne om mere samarbejde med økonomiafdelingen. Derfor arbejdes der på 

at få skabt bedre samarbejde og klar kommunikation mellem økonomiafdelingen, særligt controllerne og 

forvaltningerne.   

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

Xx 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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Formål HR 16.01.03 

Udvalg  

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Vicekommunaldirektøren 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - 

Interne politikker og regler  

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 31.474 -6.036 25.438 

Råderum (KAN områder) 2.737  2.737 

I alt: 34.211 -6.036 28.175 
 

Generelle kommentarer til området 

HR-området er et område der er svært at køre på en anderledes måde. Det er håndtering af rekrutteringer, 

ansættelser, opsigelser/afskedigelser for samtlige forvaltninger. Derudover håndtering af løn mv. til samtlige 

kommunens ansatte. Ud over det er der alt de der ligger midtimellem, såsom håndtering af personalesager, 

sparring med ledere i ledelsesspørgsmål osv. Ud over det huser HR ”Organisation og Udvikling” der kigger på 

udvikling af hele organisationen, håndterer blandt andet elever for hele kommunen, arbejdsmiljø samt branding 

af Kommuneqarfik Sermersooq. 

Aktivitetsmål 

HR bestræber sig på at yde den bedste service for vores kunder – som regel er interne kunder – om det drejer sig 

om rådgivning i ledelsesmæssige spørgsmål, sparring i personalehåndteringer/-sager. Det er HR´s opgave at 

dokumentere ansættelser og fratrædelser så korrekt som muligt. Det er vigtigt at de mere end 2000 ansatte ikke 

føler problemer med deres ansættelse, herunder udbetaling af løn, som netop kan være udfordret, da timelønnede 

indberettes manuelt og skal indtastes i systemet, før der kan udbetales løn. Med omkring 900 årlige jobopslag til 

månedslønnede stillinger og rigtig mange timelønsansættelser – er det vigtigt at vi prøver at sikrer os, at den 

store udskiftnings årsag ikke skal findes i ledelsen.  

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

HR-medarbejderne er inddelt i teams, hvor et team servicerer et bestemt(e) forvaltningsområde/-områder. Dette 

sikre en kontinuitet i sagsbehandlingen, ligesom kendskab til samarbejdspartnere forvaltningerne er forankret i 

teamsene. Ud over teams-ene for forvaltningerne er der et ”straksteam” der håndterer hastende henvendelser.  

Lønpersonalet er også inddelt i forvaltninger samt i time- og månedslønnede. Derudover er der en medarbejder 

der håndterer tidsregistreringen Webtas.  

Organisation og Udvikling tager sig af større udviklingstiltag.  

 

I HR er der nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på, hvordan vi kan nedbringe antallet af sanktionssager, som 

strækker sig fra påtaler, advarsler og i sidste ende fyringer. Netop disse sager tager en stor del af HR-

konsulenternes tid. Arbejdsgruppens opgave er at finde en måde at simplificere ledernes indsendelse af en sag. 

Ligesom de skal komme med et forslag til, hvordan vi kan klæde lederne på, så de kan håndtere egne 

sanktionssager til og med en advarsel. Dermed vil HR få mere tid til rådgivning og udvikling af ledere.  

 

Organisation og udvikling søsætter flere tiltag i løbet af efteråret. Der køres et 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) samt en lovkrævet arbejdspladsvurdering. MTU skal afdække på 

hvilke områder arbejdspladserne kan effektiviseres. Og her bliver blandt andet de enkelte ledere bedømt af deres 

ansatte.  

Udover MTU/APV søsættes et større projekt – Kivitsisuuvugut – som kort fortalt handler om at motivere, løfte 

selvværdet, ansvarsfølelsen mv. hos de enkelte medarbejdere.  
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I elevområdet tages der tiltag til at få godkendt flere praktikpladser rundt omkring i forvaltningerne, så 

kommunen kan tage flere elever end i dag.  

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

Kursusmidler 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Kursus for medarbejdere 2.643       

Kursusmidlerne er afsat til kompetenceudviklingsforløb for kommunens ansatte og skal understøtte udviklingen 

af de kernekompetencer der er nødvendige for den strategiske retning i kommunen. Midlerne skal være med til at 

sikre høj motivation, et godt arbejdsmiljø, fastholdelse af dygtige medarbejdere, god borgerservice og effektiv 

opgaveløsning. Midlerne dækker endvidere kurser via det ”Fælles Offentlige Kompetenceudvikling”/FOKU. 

 

I tilfælde af, at opgaveløsningen fravælges vil det blive svært at målrette og fremme de kernekompetencer der er 

nødvendige for ledere og medarbejdere i forbindelse med at styrke det gode arbejdsmiljø i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Konsekvenserne heraf kan være medvirkende til øget personaleomsætning, lav 

medarbejdertilfredshed, højt sygefravær, lav borgertilfredshed og et dårligt omdømme, som ligeledes vil gøre det 

svært at rekruttere dygtige medarbejdere til de ledige stillinger. 

Råderum nr. 2:  

Skærmbriller 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

En stor del af Kommuneqarfik Sermersooq´s ansatte er sat til at arbejde foran skærmen. Specielt ansatte over 40 

år bliver ramt af svagere syn med tiden. Ud over almindelige briller får de behov for specielle briller 

(skærmbriller) for at kunne udføre deres opgaver.  

Alene i år har kommunen brugt 80.600,- til skærmbriller mod en bevilling på kr. 41.600,-  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 41,6      

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Hvis tilskuddet til skærmbriller fjernes, vil det ramme mange medarbejder, som i værste tilfælde resultere i fejl i 

opgaveløsningen eller megen sygefravær pga. hovedpine ifm. træthed i øjnene.  

Råderum nr. 3: 
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Misbrugsbehandling - medarbejdere 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

Beløbet er sat til side for at kunne tilbyde en medarbejder behandling hvis vedkommende skulle være ude for 

misbrug, om det er alkohol- rusmiddel- eller ludomanirelateret.  

Heldigvis har der ikke været brug for midlet de sidste par år.  

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

 52      

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

I tilfælde af at en medarbejder er faldet i med misbrug – vil afdelingen opleve en medarbejder der ikke er 

engageret, har et stort sygefravær, har en stor fejlprocent pga. manglende koncentration forårsaget af misbruget.  

Med midlet vil vi hurtigt kunne tilbyde at hjælpe medarbejderen i behandling.  
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Formål IT-Drift 16.01.04 

Udvalg AIA 

Forvaltning Koncernservice 

Ansvarlig organisatorisk enhed Intern Service og Digitalisering 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler IT sikkerhedspolitik 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder    

Råderum (KAN områder) 52.123  52.123 

I alt: 52.214  52.214 
 

Generelle kommentarer til området 

IT skal, med øget fokus på processer, være med til at sikre en systemmæssig overholdelse af persondataloven og 

andre lovgivninger relateret til sagsbehandlingen, startende fra journalisering, i sagsbehandlingen og sluttende 

med arkivering. IT skal være med til at effektivisere al arbejde, således der dermed skabes værdi og vækst, samt 

styrker borgernes tillid med synlige fremskridt. 

Aktivitetsmål 

Færdig implementering af forskellige systemer, som GetOrganized, Mindkey herefter nyt lønsystem og forsat 

forbedre brugen af de mange muligheder som systemerne giver. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Stram ledelse med fokus på færdiggørelse af projekterne samt overholdelse af indgåede aftaler. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Egen IT-afdeling til IT-drift og support kan ikke anbefales. En fortsat outsourcing efter udbud sker pr. 1. 

januar 2021. 

Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler m.v. 

vil dette kræve? Der er opnået en lidt billigere IT-Drift og support i den kommende kontraktperiode. Der bliver 

så investeret i yderligere projektledelse til de forestående implementeringer. En digitaliseringsstrategi er på 

trapperne. Dette vil betyde enkelte justeringer af andre politikker og strategier. 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

I princippet er IT-ydelserne alle kan-ydelser. Der er dog ingen der kan forestille sig, at man går bort fra 

IT til almindelig papir-kontorhold, specielt med en omverden der digitaliseres i stor hast. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 
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Skole IT 5.623   5.623 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Der kan ikke længere arbejdes IT-relateret i skolerne, hverken for de ansatte eller for eleverne. 

 

Råderum nr. 2:  

 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

I princippet er IT-ydelserne alle kan-ydelser. Der er dog ingen der kan forestille sig, at man går bort fra 

IT til almindelig papir-kontorhold, specielt med en omverden der digitaliseres i stor hast. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Telefon & dataafgifter 10.000   10.000 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Langsommelig kommunikation 

Råderum nr. 3: 

 

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:  

I princippet er IT-ydelserne alle kan-ydelser. Der er dog ingen der kan forestille sig, at man går bort fra 

IT til almindelig papir-kontorhold, specielt med en omverden der digitaliseres i stor hast. 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

IT-drift, herunder print & kopi 36.500    36.500 

 

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Urealistisk. 
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Formål Bygninger/ejendomsdrift 160105 

Udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø (SAA) 

Forvaltning Forvaltning for Anlæg og Miljø (SA) 

Ansvarlig organisatorisk enhed Anlægsafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  - 

Interne politikker og regler - 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 8.225 0 8.225 

Råderum (KAN områder) 0 0 0 

I alt: 8.225 0 8.225 
 

Generelle kommentarer til området 

Formålsområdet dækker over vedligeholdelse af Kommuneqarfik Sermersooqs samlede bygningsmasse på nær 

boliger, som varetages af Iserit A/S. 

 

Nærværende formål for driftsområdet dækker dels over planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) samt pludseligt 

opstået vedligehold (Adhoc.) af kommunens institutions- og administrationsbygninger. 

 

Aktivitetsmål 

Midlerne er fordelt på følgende anlægsprojekter: 

• Adhoc. Vedligeholdelse (8.225 t.kr.)  

 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

For at opnå den bedst mulige vedligehold af kommunens institutions- og administrationsbygninger indenfor den 

økonomiske ramme, er der regelmæssig dialog mellem brugerne i forvaltningsgrenene og Anlægsafdelingen, idet 

brugerne har deres daglige gang i bygningerne, mens Anlægsafdelingen har den byggetekniske viden. 

 

Der foretages regelmæssigt tilsyn af bygningerne for at sikre, at midlerne forvaltes på bedste vis i forhold de 

opgaver, som er strengt nødvendige at igangsætte. Midlerne er helt overordnet til for at sikre bygningernes 

fortsatte drift og dermed undgå, at bygningsmassen forfalder unødigt. 

 

Grundlaget for ethvert projekt, der opstartes på nærværende formålsområde, forudsætter et tæt samarbejde med 

den respektive forvaltning samt brugere i den indledende fase, således krav, ønsker og behov afklares. 

 

En kobling mellem en forvaltnings specialviden indenfor pågældende fagområde samt nærværende forvaltnings 

byggetekniske viden og forståelse, sikrer den mest optimale og ikke mindst mest effektive løsning for projekter, 

økonomisk såvel som opgaveløsningen i sin helhed. 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, 

regler m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne. 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 16.01.07 Kontingenter og tilskud m.v. 

Udvalg Økonomiudvalget 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Politisk Sekretariat 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Kommunalfuldmagten 

Fundats for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat 

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets beslutninger 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 3.227  3.227 

Råderum (KAN områder)    

I alt: 3.227  3.227 
 

Generelle kommentarer til området 

Kontoen har 3 hovedformål: 

1) Rejselegatet - for at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland 

gennem tildeling af et rejselegat. Samt kontingent til Kanunupe. 

2) Driftstilskud til Boligforeninger (Tuujuk). Iserit A/S og det daværende Nuup Kommunea fandt et behov for at 

kompensere Iserit A/S i forbindelse med sanering, evt. renovering, af Tuujuk Blok A-O. 

3) Driftstilskud til Nuup Bussii, så billetprisen kan holdes nede samtidig med at borgerne får en tilfredsstillende 

busdrift med hensyn til dækning og afgange. 

Aktivitetsmål 

Rejselegatet uddeles en gang årligt 

Driftstilskuddet til Iserit udbetales 1 gang årligt.  

Driftstilskuddet til Nuup Bussii udbetales kvartalsvist. 

 

Rejselegatet uddeles i henhold til den fastlagte fundats og det afsatte beløb i budgettet.  

Det maksimale driftstilskud er fastlagt i en aftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S. Da det ved 

budgetlægningen er usikkert, hvorvidt Iserit A/S får behov for det maksimale driftstilskud i det kommende år, 

afsættes det maksimale driftstilskud i budgettet. 

Driftstilskuddet fastlægges årligt med baggrund i den serviceaftale der mellem Nuup Bussii og Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

Det vurderes ikke, at opgaverne kan løses mere effektivt inden for de nuværende rammer. Men det overvejes, om 

nogle af opgaverne med fordel kan flyttes til andre forvaltninger.   

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler 

m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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17 Finansielle poster 
Formål 17.01.01 Finansielle anlægsinvesteringer 

Udvalg Økonomiudvalget 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Økonomiafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)   

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets beslutninger 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 1.260 -20.700 -19.440 

Råderum (KAN områder)  0 0 

I alt: 1.260 -20.700 -19.440 
 

Generelle kommentarer til området 

Kontoen har til formål at registrere renter og kursreguleringer 

Formålet finansielle poster omfatter tilskrevne renter på indeståender og gæld i pengeinstitutter, realkreditinstitutter 

og andre finansielle institutter i det omfang, der er tale om konti fælles for hele organisationen. 

 

Formålet omfatter endvidere kursreguleringer vedrørende indeståender og lån i udenlandsk valuta. 

 

Formålet omfatter endvidere realiserede tab og avancer vedrørende investeringer i værdipapirer som led i 

anbringelse af overskudslikviditet. 

 

Tab, avancer og udbytter vedrørende ejerandele i virksomheder henføres til formål, som virksomhedens aktivitet 

hører under. 

 

Endelig omfatter formålet kursreguleringer af leverandørgæld i udenlandsk valuta fra første registrering til 

betalingstidspunkt. 

Aktivitetsmål 

Renter vedrørende gæld til Svømmehallen Malik registreres 4 gange årligt. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler 

m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 
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Formål 17.02.01 Afskrivninger 

Udvalg Økonomiudvalget 

Forvaltning Koncern Service 

Ansvarlig organisatorisk enhed Økonomiafdelingen 

Lovgrundlag (det vi skal overholde)  Lov om kommunernes styrelse 

Lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det 

offentlige  

Interne politikker og regler Kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets beslutninger 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

SKAL områder 12.000 0 12.000 

Råderum (KAN områder)  0 0 

I alt: 12.000 0 12.000 
 

Generelle kommentarer til området 

Kontoen benyttes følgende  

1) Afskrivninger omfatter afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender, der er fælles for hele organisationen. 

2) Afskrivninger af tilgodehavender der kan henføres til et konkret formål henføres til dette formål (skatter og 

afgifter, dagtilbud, renovation etc.) 

3) Nærværende konto kan anvendes til evt. budgetpuljer til afskrivninger. 

Aktivitetsmål 

Koncern Service, er i gang med at undersøge mulighederne for at lave nye forretningsgange i samarbejde med den 

centrale inddrivelsesenhed. Målet er på sigt at få inddrevet en større andel af borgernes gæld til kommunens, 

således at kommunens får nedbragt niveauet for afskrivninger fremadrettet. 

Hvordan arbejdes med at effektivisere opgaveløsningen? 

 

RÅDERUM: 

Hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver kan udelades uden at overtræde gældende eksterne love og 

regler? Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have? – og hvilke tilpasninger af interne politikker, regler 

m.v. vil dette kræve? 

Råderumsbeskrivelse: 

I det følgende beskrives det samlede økonomiske råderum på området, defineret som: 

Udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes.  

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.  

 

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende 

udgifter. 

 

Råderum nr. 1:  

xx 

 

Det koster den nuværende opgaveløsning: 

Budget 2021, hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

       

 

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges: 

Xx 
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