
Bilag 2 
 

 
 

 

Budgethæfte 
 



Bilag 2 
 

 
 

1. Forord ....................................................................................................................................... 3 

2. Læsevejledning ......................................................................................................................... 4 

3. Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv. ............................................................ 5 

4. Gældende budgetregler ......................................................................................................... 11 

5. Generelle budgetprincipper ................................................................................................... 12 

6. Lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati ................................................................. 14 

7. Budgetforlig vedrørende budget 2022 .................................................................................. 15 

8. Vedtagne budgetforslag i budget 2022 ................................................................................. 26 

9. Formålsbeskrivelser vedrørende drift, formål niveau 3 (politisk bevillingsniveau) .............. 30 

10. Formålsbeskrivelser vedrørende anlæg, formål niveau 1 ..................................................... 51 

  



3 
 

1. Forord  
Som borgmester er det med stolthed, at jeg hermed præsenterer budgettet for 2022. I år er det en 
særlig glæde for mig, at budgettet er tiltrådt af en samlet kommunalbestyrelse. Det er et håndfast 
bevis på, at vi folkevalgte arbejder sammen om at udvikle vores elskede kommune. Og så sikrer en 
enig kommunalbestyrelse, at der er stabilitet og retning i udviklingen af kommunen. 
 
Budgettet tilgodeser alle kommunens bosteder, og sikrer midler til udvikling af en endnu bedre 
offentlig service, til glæde for os alle i det kommende år. Og samtidig er det lykkedes at skabe et 
økonomisk bæredygtigt budget med et solidt overskud, og en styrkelse af kommunens likviditet i 
2022 såvel som hen over budgetoverslagsårene. En styrkelse der dog også er nødvendig, da det 
seneste år har budt på en række merudgifter for kommunen, blandt andet som følge af Covid-19. 
 
Kommuneqarfik Sermersooq har heldigvis været begunstiget af højkonjunktur de senere år, 
uanset Covid-19. Det går fortsat godt med beskæftigelse og skatteindtægter, og det samlede 
indbyggertal i hovedstaden Nuuk passerede 19.000 i efteråret 2021.  
 
Væksten stammer blandt andet fra et dynamisk erhvervsliv, bygningen af ny lufthavn og 
fortætningen af de eksisterende bydele. Alt sammen aktiviteter, der sammen med den stadige 
tilflytning fra kysten og Nuuks status som universitetsby, medfører økonomisk vækst i kommunen 
som helhed.  
 
Samtidig har en enig kommunalbestyrelse besluttet en række initiativer, der skal sikre økonomisk 
aktivitet i bostederne på kysten, herunder offentlige byggeprojekter i form af blandt andet nye 
brandstationer i såvel Paamiut som Tasiilaq, ligesom der er afsat midler til opførelse af nye boliger 
på såvel øst- som vestkysten. 
 
Kommunalbestyrelsen lægger dermed stor vægt på, at der føres en økonomisk politik der sikrer, at 
der fortsat er gang i hjulene i hele Kommunen, at børnene har det godt, og at befolkningen 
uddanner sig, og dermed forbedrer vores alle sammens levevilkår. 
 
Udviklingen understreger samtidig behovet for fortsat at gennemføre Hovedstadsstrategien og 
løbende investere i projekter, der understøtter hovedstadens vækst til gavn for Nuuk, for 
Kommuneqarfik Sermersooq og for resten af Grønland. Dermed fortsætter vi også arbejdet med at 
skabe gode boliger til alle, da et trygt hjem er fundamentet for et godt liv.  
 
Endeligt, så skal den unikke sammensætning af befolkning og mangfoldighed, som netop 
kendetegner Kommuneqarfik Sermersooq, bevares ved at byer såvel som bygder og bosteder 
løbende udvikles.  
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2. Læsevejledning  
Nærværende dokument udgør Kommuneqarfik Sermersooqs årsbudget, jf. Inatsisartutlov nr. 26 af 
28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. 
 
Årsbudgettet består af følgende afsnit: 
3. Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv. ............................................................ 5 

Afsnittet indeholder budgettets hovedtal, herunder bevillingsoversigt og fordeling på drift og 
anlæg. I afsnittet fremgår endvidere den samlede likviditetseffekt af det vedtagne budget.  
 
4. Gældende budgetregler ......................................................................................................... 11 

Afsnittet beskriver de budgetlove og regler, den kommunale budgetlægning skal overholde. 
 
5. Generelle budgetprincipper ................................................................................................... 12 

Afsnittet beskriver de budgetprincipper kommunalbestyrelsen vedtog igennem kommunens 
budgetregulativ i foråret, og som har ligget til grund for budgetarbejdet. Endvidere beskriver 
afsnittet den konkrete udmøntning af budgetprincipperne. 
 
6. Lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati ................................................................. 14 

Afsnittet beskriver lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati således som det praktiseres i 
kommunen. 
 
7. Budgetforlig vedrørende budget 2022 .................................................................................. 15 

Afsnittet indeholder det skriftlige budgetforlig for budget 2022, der sætter rammerne for 
udviklingen af kommunen i budgetår 2022 og frem. 
 
8. Vedtagne budgetforslag i budget 2022 ................................................................................. 26 

Afsnittet indeholder en komplet oversigt over alle budgetforslag / ændringer i opgaveløsning og 
økonomiske rammer i forhold til budget 2021.  
 
9. Formålsbeskrivelser vedrørende drift, formål niveau 3 (politisk bevillingsniveau) .............. 30 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af de enkelte formål på niveau 3, som udgør bevillingsniveauet 
i kommunen. Endvidere er nye initiativer i budget 2022 gengivet. 
 
10. Formålsbeskrivelser vedrørende anlæg, formål niveau 1 ..................................................... 51 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af kommunens anlægsbudget fordelt på hovedformål niveau 1. 
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3. Budgettets hovedtal, bevillingsoversigt, likviditet mv.  
Budget 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025  

 
 
 
Bevillingsoversigt formål niveau 3 for budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 

 
 
 
  

Budget 2022-2025 Resultat Budget fra TB2 Budget 

Hele kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Drift

400. Politisk Sekretariat 19.357.012 19.357.012 19.357.012 19.357.012

401. Koncernservice -1.890.006.294 -1.879.021.294 -1.879.271.294 -1.879.021.294

402. Velfærd og Arbejdsmarked 520.284.266 520.284.266 519.684.266 519.324.266

403. Børn og Familie 360.972.696 360.972.696 360.972.696 360.972.696

404. Børn og Skole 496.132.673 506.504.673 507.284.673 507.961.673

405 Anlæg og Miljø 97.224.191 96.724.191 96.224.191 95.724.191

= Netto-driftsbudget i alt -396.035.456 -375.178.456 -375.748.456 -375.681.456

Anlæg

- Anlægsudgifter i alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

Resultat af drift og anlæg (DA resultat)

= Resultat af drift og anlæg -71.426.833 -142.256.456 -108.991.456 -96.811.456 -118.891.456

Udlån 

Bevilligede boliglån 150.143.275 132.243.722 108.182.640 111.463.560 51.848.960

Skøn for tilbagebetalinger af boliglån -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Fri ramme til fremtidige boliglån 0 0 0 0 10.000.000

= Forventet likviditetseffekt af udlån 140.143.275   122.243.722     98.182.640       101.463.560     51.848.960       

Resultat af drift, anlæg og udlån (DAU resultat)

= Forventet effekt på kommunens likviditet (DAU resultat) 68.716.442 -20.012.734 -10.808.816 4.652.104 -67.042.496

Likviditet

Likvid kassebeholdning, ultimo året -47.857.546 20.858.896 846.162 -9.962.654 -5.310.550 -72.353.046

+ = udgifter / underskud, - = indtægter / overskud

Budgetoverslagsår 

Budget pr. formålsniveau 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

Skatter og afgifter 010101 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000

Tilskud til kommuner 010202 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000

Kommunalbestyrelse 020102 13.890.016 13.890.016 13.890.016 13.890.016

Bygdebestyrelse 020103 2.609.996 2.609.996 2.609.996 2.609.996

Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000

Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000

Dagpleje 030101 3.204.236 3.204.236 3.204.236 3.204.236

Vuggestue 030102 23.280.783 23.449.783 23.449.783 23.618.783

Børnehave 030103 13.952.184 15.952.184 15.952.184 15.952.184

Integreret institution 030104 111.377.125 115.300.125 115.300.125 115.808.125

Grundskole 030201 267.401.868 271.681.868 272.461.868 272.461.868

Fritids- og aktivitetstilbud 030202 56.312.065 55.812.065 55.812.065 55.812.065

PPR 030204 6.968.964 6.968.964 6.968.964 6.968.964

Studiestøtte 030701 0 0 0 0

Bomuligheder under uddannelse 030801 12.430.033 12.430.033 12.430.033 12.430.033

Fangst, fiskeri 040101 1.016.400 1.016.400 1.016.400 1.016.400

Råstoffer 040103 0 0 0 0

Turisme 040104 3.477.000 3.477.000 3.477.000 3.477.000

Øvrige brancher 040107 12.815.396 13.115.396 12.815.396 13.115.396

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

 
 
 

Budget pr. formålsniveau 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

Børn  med særlige behov 050101 305.866.384 305.866.384 305.866.384 305.866.384

Børn med handicap 050102 15.500.012 15.500.012 15.500.012 15.500.012

Voksne med særlige behov 050103 16.091.668 16.091.668 16.091.668 16.091.668

Voksne med handicap 050104 163.549.138 162.349.138 162.349.138 162.349.138

Misbrugsbehandling 050105 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Hjemmehjælp 050106 16.260.964 16.260.964 16.260.964 16.260.964

Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932

Offentlig hjælp 050201 136.151.848 139.084.840 139.084.840 139.084.840

Ældre 050301 111.285.968 112.485.968 112.485.968 112.485.968

Borgerservice 050401 11.328.800 11.328.800 11.328.800 11.328.800

Beskæftigelsesindsats 050501 17.043.336 14.110.344 14.110.344 14.110.344

Majoriaq 050502 16.480.632 16.480.632 15.880.632 15.520.632

Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 54.273.600 54.273.600 54.273.600 54.273.600

Byplanlægning 070101 1.668.180 1.668.180 1.668.180 1.668.180

Byggemodning 070103 -18.904.856 -7.904.856 -7.904.856 -7.904.856

Natur og tilsyn 070201 0 0 0 0

Miljø og Tilsyn 070301 604.912 604.912 604.912 604.912

Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.024 992.024 992.024 992.024

Modtagestationer 070304 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804

Interne entreprenører 070401 26.774.524 26.774.524 26.774.524 26.774.524

Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 15.352.544 15.352.544 15.352.544 15.352.544

Fritidsundervisning 080101 2.119.572 2.119.572 2.119.572 2.119.572

Idræt 080102 26.270.268 26.270.268 26.270.268 26.270.268

Andre fritidsaktiviteter 080103 10.319.238 10.319.238 10.319.238 10.319.238

Biblioteksvæsen 080201 401.667 401.667 401.667 401.667

Museumsvirksomhed 080203 4.525.213 4.525.213 4.525.213 4.525.213

Andre kulturelle tiltag 080204 21.271.195 21.156.195 21.306.195 21.156.195

Havne og skibstrafik 090201 873.000 873.000 873.000 873.000

Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000

Snerydning 090301 10.696.000 10.696.000 10.696.000 10.696.000

Kloak 090303 2.097.956 2.097.956 2.097.956 2.097.956

Pladser, legepladser m.v. 090304 2.412.000 2.412.000 2.412.000 2.412.000

Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000

Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.000 442.000 442.000 442.000

Renovation 100102 238.600 238.600 238.600 238.600

Boligforsyning 100105 -2.020.000 -2.520.000 -3.020.000 -3.520.000

Kollektiv traffik 100106 2.466.800 2.466.800 2.466.800 2.466.800

Servicehuse 100107 2.753.980 2.753.980 2.753.980 2.753.980

Skorstensfejning 100108 0 0 0 0

Forbrændingsanlæg 100109 -748.876 -748.876 -748.876 -748.876

Beredskab 110101 16.171.195 16.171.195 16.171.195 16.171.195

Sekretariat 160101 108.368.272 108.568.272 108.568.272 108.568.272

Økonomi 160102 19.671.200 19.671.200 19.671.200 19.671.200

HR 160103 34.079.232 34.179.232 34.079.232 34.179.232

IT-drift 160104 62.813.812 62.813.812 62.813.812 62.813.812

Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.348 8.225.348 8.225.348 8.225.348

Kontingenter og tilskud 160107 760.000 760.000 760.000 760.000

Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000

Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Indtægter i alt -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000

Driftsudgifter i alt 1.757.496.544 1.778.353.544 1.777.783.544 1.777.850.544

= Netto-driftsbudget i alt -396.035.456 -375.178.456 -375.748.456 -375.681.456

Anlæg

- Anlægsudgifter i alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

Resultat af drift og anlæg (DA resultat)

= Resultat af drift og anlæg -142.256.456 -108.991.456 -96.811.456 -118.891.456

Budgetoverslagsår 
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Budget 2022 fordelt på forvaltninger & formål niveau 3 

 
 
 
 
 
 
 

Forvaltning og formål niveau 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

400. Politisk Sekretariat 19.357.012 19.357.012 19.357.012 19.357.012

Kommunalbestyrelse 020102 13.890.016 13.890.016 13.890.016 13.890.016

Bygdebestyrelse 020103 2.609.996 2.609.996 2.609.996 2.609.996

Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000

Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000

401. Koncernservice -1.890.006.294 -1.879.021.294 -1.879.271.294 -1.879.021.294

Skatter og afgifter 010101 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000

Tilskud til kommuner 010202 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000

Fritids-og aktivitetstilbud 030202 6.154.732 5.654.732 5.654.732 5.654.732

Erhvervsudvikling -Råstoffer 040103 0 0 0 0

Erhvervsudvikling - Turisme 040104 3.477.000 3.477.000 3.477.000 3.477.000
Erhvervsudvikling - Øvrige brancher 040107 12.815.396 13.115.396 12.815.396 13.115.396

Borgerservice 050401 11.328.800 11.328.800 11.328.800 11.328.800

Byggemodning 070103 -18.904.856 -7.904.856 -7.904.856 -7.904.856

Fritidsundervisning 080101 2.119.572 2.119.572 2.119.572 2.119.572

Idræt 080102 26.270.268 26.270.268 26.270.268 26.270.268

Andre fritidsaktiviteter 080103 10.319.238 10.319.238 10.319.238 10.319.238

Museumsvirksomhed 080203 4.525.213 4.525.213 4.525.213 4.525.213

Andre kulturelle tiltag 080204 21.271.195 21.156.195 21.306.195 21.156.195

Kollektiv traffik 100106 2.466.800 2.466.800 2.466.800 2.466.800

Sekretariat 160101 63.572.756 63.772.756 63.772.756 63.772.756

Økonomi 160102 19.671.200 19.671.200 19.671.200 19.671.200

HR 160103 34.079.232 34.179.232 34.079.232 34.179.232

IT-drift 160104 62.813.812 62.813.812 62.813.812 62.813.812

Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.348 8.225.348 8.225.348 8.225.348

Kontingenter og tilskud 160107 760.000 760.000 760.000 760.000

Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000

Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

402. Velfærd og Arbejdsmarked 520.284.266 520.284.266 519.684.266 519.324.266

Studiestøtte 030701 0 0 0 0

Bomuligheder under uddannelse 030801 370.500 370.500 370.500 370.500

Voksne med særlige behov 050103 11.382.668 11.382.668 11.382.668 11.382.668

Voksne med handicap 050104 163.549.138 162.349.138 162.349.138 162.349.138

Misbrugsbehandling 050105 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Hjemmehjælp 050106 16.260.964 16.260.964 16.260.964 16.260.964

Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932

Offentlig hjælp 050201 136.151.848 139.084.840 139.084.840 139.084.840

Ældre 050301 111.285.968 112.485.968 112.485.968 112.485.968

Beskæftigelsesindsats 050501 17.043.336 14.110.344 14.110.344 14.110.344

Majoriaq 050502 16.480.632 16.480.632 15.880.632 15.520.632

Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 30.208.400 30.208.400 30.208.400 30.208.400

Sekretariat 160101 14.058.880 14.058.880 14.058.880 14.058.880

403. Børn og Familie 360.972.696 360.972.696 360.972.696 360.972.696

Børn  med særlige behov 050101 305.866.384 305.866.384 305.866.384 305.866.384

Børn med handicap 050102 15.500.012 15.500.012 15.500.012 15.500.012

Voksne med særlige behov 050103 4.709.000 4.709.000 4.709.000 4.709.000

Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 24.065.200 24.065.200 24.065.200 24.065.200

Sekretariat 160101 10.832.100 10.832.100 10.832.100 10.832.100

Budgetoverslagsår 
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(Fortsat) Budget 2021 fordelt på forvaltninger & formål niveau 3 

 
 
 
Driftsbudget 2022 fordelt på formål niveau 1 

 

Forvaltning og formål niveau 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

404. Børn og Skole 496.132.673 506.504.673 507.284.673 507.961.673

Dagpleje 030101 3.204.236 3.204.236 3.204.236 3.204.236

Vuggestue 030102 23.280.783 23.449.783 23.449.783 23.618.783

Børnehave 030103 13.952.184 15.952.184 15.952.184 15.952.184

Integreret institution 030104 111.377.125 115.300.125 115.300.125 115.808.125

Grundskole 030201 267.401.868 271.681.868 272.461.868 272.461.868

Fritids- og aktivitetstilbud 030202 50.157.333 50.157.333 50.157.333 50.157.333

PPR 030204 6.968.964 6.968.964 6.968.964 6.968.964

Bomuligheder under uddannelse 030801 12.059.533 12.059.533 12.059.533 12.059.533

Biblioteksvæsen 080201 401.667 401.667 401.667 401.667

Sekretariat 160101 7.328.980 7.328.980 7.328.980 7.328.980

405 Anlæg og Miljø 97.224.191 96.724.191 96.224.191 95.724.191

Fangst, fiskeri 040101 1.016.400 1.016.400 1.016.400 1.016.400

Byplanlægning 070101 1.668.180 1.668.180 1.668.180 1.668.180

Natur og tilsyn 070201 0 0 0 0

Miljø og Tilsyn 070301 604.912 604.912 604.912 604.912

Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.024 992.024 992.024 992.024

Modtagestationer 070304 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804

Interne entreprenører 070401 26.774.524 26.774.524 26.774.524 26.774.524

Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 15.352.544 15.352.544 15.352.544 15.352.544

Havne og skibstrafik 090201 873.000 873.000 873.000 873.000

Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000

Snerydning 090301 10.696.000 10.696.000 10.696.000 10.696.000

Kloak 090303 2.097.956 2.097.956 2.097.956 2.097.956

Pladser, legepladser m.v. 090304 2.412.000 2.412.000 2.412.000 2.412.000

Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000

Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.000 442.000 442.000 442.000

Renovation 100102 238.600 238.600 238.600 238.600

Boligforsyning 100105 -2.020.000 -2.520.000 -3.020.000 -3.520.000

Servicehuse 100107 2.753.980 2.753.980 2.753.980 2.753.980

Forbrændingsanlæg 100109 -748.876 -748.876 -748.876 -748.876

Beredskab 110101 16.171.195 16.171.195 16.171.195 16.171.195

Sekretariat 160101 12.575.556 12.575.556 12.575.556 12.575.556

= Netto-driftsbudget i alt -396.035.456 -375.178.456 -375.748.456 -375.681.456

Anlæg

- Anlægsudgifter i alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

Resultat af drift og anlæg (DA resultat)

= Resultat af drift og anlæg -142.256.456 -108.991.456 -96.811.456 -118.891.456

Budgetoverslagsår 

Formål niveau 1 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

01. Skatter, afgifter & overførsler 01 -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000

02. Folkestyre & demokrati  02 19.357.012 19.357.012 19.357.012 19.357.012

03. Udvikling & uddannelse 03 494.927.258 504.799.258 505.579.258 506.256.258

04. Erhvervsudvikling 04 17.308.796 17.608.796 17.308.796 17.608.796

05. Sociale formål 05 867.324.282 867.324.282 866.724.282 866.364.282

07. Teknik, miljø & plan 07 23.729.524 34.729.524 34.729.524 34.729.524

08. Fritid, kultur & religion 08 64.907.153 64.792.153 64.942.153 64.792.153

09. Infrastruktur 09 24.160.956 24.160.956 24.160.956 24.160.956

10. Forsyning 10 3.132.504 2.632.504 2.132.504 1.632.504

11. Beredskab & kriminalforsorg 11 16.171.195 16.171.195 16.171.195 16.171.195

16. Administration 16 233.917.864 234.217.864 234.117.864 234.217.864

17. Finansielle poster 17 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000

= Netto-driftsbudget i alt -396.035.456 -375.178.456 -375.748.456 -375.681.456

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Anlægsbudget for 2022 fordelt på formål niveau 1 

 
 
 
Likviditetsbudget 2022-2025 

 
 
Kommunens likviditetsbudget indgår fra og med budget 2022 som en del af kommunens DAU-
oversigt (Drift, Anlæg- og Udlånsoversigt).  
 
Likviditetsbudgettet er baseret på den forudsætning, at alle kendte fremtidige finansielle 
dispositioner og forpligtelser er indarbejdet i henholdsvis drifts- og anlægsbudgettet (DA-
balancen). Endvidere er der i likviditetsbudgettet taget højde for de likviditetsmæssige effekter af 
tilsagn givet til udlån vedrørende boliglån (20/20/60 lån). Ligesom der er skønnet over den 
forventede størrelse af tilbagebetalinger vedrørende boliglån. Herunder også forventede førtidige 
tilbagebetalinger vedrørende boliglån. 
 
Endeligt er likviditetsbudgettet baseret på den forudsætning, at årets balancebevægelser / 
finansforskydninger antages ikke at have likviditetsmæssig effekt. 
 

Formål niveau 1 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

01. Skatter, afgifter & overførsler 01 0 0 0 0

02. Folkestyre & demokrati  02 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

03. Udvikling & uddannelse 03 10.200.000 27.100.000 66.500.000 69.800.000

04. Erhvervsudvikling 04 3.000.000 6.500.000 6.500.000 3.000.000

05. Sociale formål 05 6.250.000 6.250.000 7.000.000 4.500.000

07. Teknik, miljø & plan 07 71.300.000 64.750.000 38.850.000 29.800.000

08. Fritid, kultur & religion 08 2.300.000 2.800.000 800.000 800.000

09. Infrastruktur 09 54.150.000 27.500.000 31.500.000 20.750.000

10. Forsyning 10 3.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

11. Beredskab & kriminalforsorg 11 8.200.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000

16. Administration 16 87.379.000 94.387.000 90.887.000 91.240.000

17. Finansielle poster 17 0 0 0 0

I alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Budget 2022-2025 Resultat Budget fra TB2 Budget 

Hele kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Drift

= Netto-driftsbudget i alt -396.035.456 -375.178.456 -375.748.456 -375.681.456

Anlæg

- Anlægsudgifter i alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

Resultat af drift og anlæg (DA resultat)

= Resultat af drift og anlæg -71.426.833 -142.256.456 -108.991.456 -96.811.456 -118.891.456

Udlån 

Bevilligede boliglån 150.143.275 132.243.722 108.182.640 111.463.560 51.848.960

Skøn for tilbagebetalinger af boliglån -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Fri ramme til fremtidige boliglån 0 0 0 0 10.000.000

= Forventet likviditetseffekt af udlån 140.143.275   122.243.722     98.182.640       101.463.560     51.848.960       

Resultat af drift, anlæg og udlån (DAU resultat)

= Forventet effekt på kommunens likviditet (DAU resultat) 68.716.442 -20.012.734 -10.808.816 4.652.104 -67.042.496

Likviditet

Likvid kassebeholdning, ultimo året -47.857.546 20.858.896 846.162 -9.962.654 -5.310.550 -72.353.046

+ = udgifter / underskud, - = indtægter / overskud

Budgetoverslagsår 
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Udgangspunktet for opgørelsen af kommunens likviditet er pengestrømsopgørelsen, der fremgår 
af kommunens regnskaber. Kommunens likviditet udgjorde pr. 31/12 2019 i alt 83,8 mio. kr., mens 
den pr. 31/12 2020 udgjorde 47,9 mio. kr.  
 
Den budgetterede kassebeholdning pr. 31/12 2021 forventes på tidspunktet for 
budgetvedtagelsen af udgøre en negativ kassebeholdning på 20,9 mio. kr.  Dette tal er baseret på 
det korrigerede budget for 2021, således som det er besluttet af Kommunalbestyrelsen ved 
vedtagelsen af tillægsbevillingsrunde 2 (TB2) i efteråret 2021. 
 
I budget 2022 styrkes kassebeholdningen med godt 20 mio. kr. til en negativ kassebeholdning på 
0,8 mio. kr., og dernæst styrkes kassebeholdningen i 2023 yderligere med 10,8 mio. kr. til en 
positiv kassebeholdning på 9,9 mio. kr., en positiv kassebeholdning på 5,3 mio. kr. i 2024 og 
endelig en positiv kassebeholdning på 72,4 mio. kr. ved udgangen af 2025. 
 
Det bemærkes, at kommunen i alle årene har et solidt overskud på drift og anlæg (DA-balancen). 
Således er overskuddet fra drift og anlæg i 2022 budgetteret til 142,3 mio. kr., hvorfor den 
begrænsede likviditet i det væsentlige forårsages af udlån til boliglån. 
 
Endeligt så bemærkes det, at den negative likviditet på den korte bane er håndterbar, da 
kommunen har samlede kassekreditter for 200 mio. kr., og da budgettet for 2022 og 
overslagsårene er tilpasset, så likviditeten vil blive styrket hen over budgetoverslagsårene.  
 
  
Skattesats for 2022: 
Kommunalskat 26 % 
I alt  26 % 
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4. Gældende budgetregler  
Regler og retningslinjer for kommunens budgetlægning fremgår af:  

• Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 
budgetter og regnskaber.  

• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

• Kommunens styrelsesvedtægt. 

• Kommunens Budgetregulativ for 2022.  

• Kommunens kompetenceplan. 
 
Ovenstående regler og retningslinjer indeholder en række krav til budgettets form, indhold og 
offentliggørelse. De væsentligste krav redegøres der nærmere for nedenfor. 
 
Budgetterne skal over en fire årig periode være i balance eller udvise et overskud.  
Dette er jf. § 2 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands 
Selvstyres budgetter og regnskaber. 
 
Jf. § 2 stk. 3 må de samlede udgifter til drift og overførsler maksimalt udgør 93 procent af de 
forventede indtægter over en fire årig periode.  
 
Det er udvalg for Økonomi og Erhverv, der udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det 
kommende år til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt 
budgetoverslag, som skal strække sig over mindst tre år, og Årsbudgettet  skal omfatte samtlige 
indtægter og udgifter for kommunen, samt forskydninger i kommunens likvide midler og 
finansposter. 
Dette er jf. § 20 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands 
Selvstyres budgetter og regnskaber. 
 
Udvalget for Økonomi og Erhvervs forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 
to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst to ugers mellemrum.  
Dette er jf. § 21 stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og 
Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. 
 
Budgettet skal derudover til enhver tid overholde og indeholde de elementer, der er omfattet af 
gældende lovgivning.  
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5. Generelle budgetprincipper  
Udgangspunktet for Kommuneqarfik Sermersooq budgetlægning er det budgetregulativ, som 
kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2021 for 2022. 
 
Kommunens budgetprincipper for budget 2022 udgjorde følgende: 
 
1. Overskuddet i det enkelte budgetår skal minimum udgøre 100 mio. kr. 

Dette indebærer, at kommunen i budgetåret har overskud til at finansiere nye tiltag, eller 
øgede udgifter relateret til ikke-budgetlagte hændelser.  
Endvidere kan overskuddet medgå til at genopbygge en opsparing efter det der er brugt på 
Covid-19 udgifter i 2020. Og endeligt giver det et finansielt beredskab til at modstå andre – 
endnu ukendte – udfordringer. 
 

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

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

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

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

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



 

13 
 

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

Ovenstående var udgangspunktet for arbejdet med budget 2022.  
 
I budgetforliget der er indgået for budget 2022, har Kommunalbestyrelsen valgt at justere på 
principperne i budgetregulativet. 
 
Med budget 2022 har Kommunalbestyrelsen lagt stor vægt på at sikre, at budgettet er både 
bæredygtigt og langtidsholdbart. Der er derfor foretaget en række prioriteringer i budgettet, så 
den positive vækst, som kommunen oplever, kan fortsætte. Samtidig med at kommunens 
økonomi og likviditet sikres.  
 
De faktisk vedtagne mål i budgetforliget udgør følgende: 
  

- Et overskud på 142 mio. kr. 
- Et anlægsbudget på 254 mio. kr.  
- En likviditetstilførsel på 20 mio.kr. ultimo 2022 
- En uændret skatteprocent i 2022 på 26 % 
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6. Lokaludvalg, bygdebestyrelser og nærdemokrati  
Lokaludvalg 
For at skabe demokratisk nærhed og borgernære beslutninger, har de fire byer i kommunen fået 
hver deres lokaludvalg.  
 
Lokaludvalgenes formål er at styrke den lokale sammenhængskraft imellem beboere, 
lokalsamfundets foreninger, kommunale politikere og myndighederne.  
 
Lokaludvalgene administrerer også lokale puljer til fremme af netop dette formål. Disse puljer 
fordeles ved ansøgninger om midler fra borgere, men også ved lokaludvalgets egne projekter og 
initiativer. Både ansøgte og egne projekter fordeler sig over en bred vifte af emner som kultur, 
sport, byfornyelse, børn og unge, udsatte borgere med videre. 
 
Lokaludvalgene vælges for en 3-årig periode, og kandidaterne er valgt individuelt og dermed 
uafhængigt af politisk ståsted. Lokaludvalgene refererer til kommunalbestyrelsen, som har 
tilsynspligten med udvalgene.  
 
Bygdebestyrelser 
For at skabe demokratisk nærhed og borgernære beslutninger, er der etableret en 
bygdebestyrelse, der har repræsentanter fra hver af kommunens bygder. 
 
Bygdebestyrelsernes formål er, ligesom lokaludvalgenes, at styrke den lokale sammenhængskraft 
imellem beboere, lokalsamfundets foreninger, kommunale politikere og myndighederne.  
 
Bygdebestyrelserne administrerer bygdepuljer til fremme af netop dette formål. Disse puljer 
fordeles ved ansøgninger om midler fra borgere, men også ved Bygdebestyrelsernes egne 
projekter og initiativer. Både ansøgte og egne projekter fordeler sig over en bred vifte af emner 
som kultur, sport, byfornyelse, børn og unge, udsatte borgere med videre. 
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7. Budgetforlig vedrørende budget 2022 
I det efterfølgende gengives budgetforligsteksten fra det indgåede budgetforlig for budget 2022 og 
budgetoverslagsårene. Teksten beskriver de initiativer der igangsættes i budgetåret 2022.  

BUDGETFORLIG FOR 2022 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  

 

Borgeren i centrum  
Der er den 28. oktober 2021 indgået et budgetforlig i Kommunalbestyrelsen mellem Inuit 

Ataqatigiit, Siumut, Demokraatiit og Naleraq.  

Med forliget har kommunalbestyrelsen taget fælles ansvar for at sikre økonomisk stabilitet, der 

skaber tryghed for borgerne, og samtidig giver mulighed for fortsat vækst og udvikling i 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

Med budgetforliget for 2022 sætter Kommunalbestyrelsen fokus på borgerne i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Vi er som kommune til for vores borgere. Vi skal skabe de bedst mulige tilbud for 

børn og unge så vel som for de ældre. Vi skal skabe trygge rammer for familierne, give plads til at 

erhvervene kan vækste, tage hånd om de ældre og støtte de borgere, der har brug hjælp. Med 

budgetforliget 2022 lægges vægt på forsat at udvikle og styrke den service, Kommuneqarfik 

Sermersooq leverer til borgerne. 

Corona-pandemien skabte afstand imellem os, satte fællesskabet på pause og tog farten af 

udviklingen. Heldigvis viste vi i Grønland at det at stå sammen og tage et fælles ansvar kan skabe 

gode resultater. Vi er som samfund kommet godt igennem pandemien, og det er nu igen på tide at 

fokusere på borgerne og på vores lokalsamfund.   

Som kommune skal vi udvikle vores lokalsamfund og værne om de gode sociale fællesskaber. I 

Kommunalbestyrelsen tror vi på, at mere lokal selvbestemmelse til bostederne vil sikre bedre og 

mere målrettede indsatser. Vi i Kommuneqarfik Sermersooq skal være der, hvor borgerne er.  

I Kommuneqarfik Sermersooq skal der være plads til alle – ung som gammel, barn som voksen. 

Alle borgere i kommunen skal føle sig velkomne og trygge. Med den stabile tilstrømning af nye 

borgere, som kommunen oplever, er det vigtigt at favne mangfoldigheden og styrke følelsen af 

samhørighed mellem de forskellige befolkningsgrupper. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at 

der udarbejdes en integrationspolitik i løbet af 2022, som sikrer, at det er let at blive en integreret 

del af Kommuneqarfik Sermersooq.  
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Bedre adgang til offentlige service  
Kommunalbestyrelsen ønsker bedre service for borgerne. Med budgetforliget lægges vægt på 

fortsat at udvikle og styrke den service, der leveres til borgerne. Der skal sættes fokus på 

tværfagligheden, og borgerne skal opleve sammenhængende, gennemtænkt og effektiv 

borgerservice.   

Som borger skal det være let at henvende sig og søge hjælp hos kommunen. På 

voksenhandicapområdet har One-door princippet sikret, at borgeren kun skal henvende sig ét sted 

for at få den nødvendige hjælp.  

Med One-door princippet tager man udgangspunkt i borgerens situation, så kommunen 

tilrettelægger indsatsen rundt om borgeren. Borgeren kan således anvende sine ressourcer på 

egen situation, fremfor på at være i kontakt med forskellige instanser i kommunen.  

Kommunalbestyrelsen vil udbrede One-door princippet til flere borgergrupper. I første omgang 

skal Forvaltningen for Børn og Skole i samarbejde med Forvaltningen for Børn og Familie gøre det 

lettere for forældre til børn med handicap at rette henvendelse til kommunen.    

Bedre kommunale tilbud skal udvikles, uden at det bliver dyrere for borgerne. Alle skal have lige 

adgang til offentlig service – uanset om de bor på Øst- eller Vestkysten. Kommunalbestyrelsen har 

derfor valgt at harmonisere og nedsætte taksterne til det hidtidige laveste niveau for almene 

ydelser i kommunens servicehuse og for dag- og natrenovation. 

Den kommunale skatteprocent fastholdes ligeledes på 26% i 2022.  

Med hensyn til styrkelse af demokratiet, så har Kommuneqarfik Sermersooq været pioner i forhold 

til borgerinddragelse i Grønland. Vi er den første kommune til at etablere lokaludvalg – og vi 

stopper ikke dér. Vi vil have mere borgerinddragelse, der med åbenhed og nærværende 

tilstedeværelse sikrer et aktivt civilsamfund.  

I Kommunalbestyrelsen ønsker vi at reducere afstanden mellem borgere og politikere. I 2022 skal 

der derfor udarbejdes en politisk kommunikationsstrategi, der sætter fokus på mere 

borgerinddragelse og tættere samarbejde mellem borgerne og de folkevalgte.   

 

Tryghed til hele familien  
Kommuneqarfik Sermersooq skal være et trygt sted at bo. Tryghed i tilværelsen er en 

menneskeret for alle.   Den sociale indsats er fortsat højt prioriteret – særligt for børn og unge. Der 

skal skabes øget fokus på forebyggelse og årsagshåndtering, så problemernes årsager og 

problemforstærkende vilkår så vidt muligt håndteres.  

Der skal sikres hurtig sagsbehandling af sager på socialområdet, så der rettidigt bliver taget hånd 

om disse. I 2022 afsættes flere midler til sagsbehandlingen. Der skal ansættes en teamleder for 
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akutsager og underretninger, som vil sikre at kvaliteten af sagsbehandlingen og håndteringen af de 

mange underretninger bliver øget betragteligt. Højere kvalitet i sagsbehandlingen vil medføre flere 

nænsomme sociale indsatser til gavn for børnene og deres familier.   

Kommunalbestyrelsen ønsker en familieorienteret social indsats. Anbringelser udenfor hjemmet 

må og skal være den sidste udvej. Indsatsen for de sårbare familier skal fortsat styrkes, og samtidig 

ønsker Kommunalbestyrelsen, at der gøres mere brug af plejefamilier. I 2022 afsættes derfor flere 

midler til udbetaling af plejervederlag. 

I Kommuneqarfik Sermersooq skal vi bekæmpe vold i hjemmet. Færre børn skal vokse op i voldens 

skygge. Derfor sætter Kommunalbestyrelsen midler af til et nyt koncept for krisecenter i Nuuk. 

Foruden akut husly skal krisecenteret tilbyde et fast behandlingsforløb af 6 måneders varighed. 

Behandlingsforløbet skal sikre at hele familien tilbydes den nødvendige støtte, vejledning og 

behandling. Behandlingsforløbet skal baseres på systemisk terapi og tage afsæt i familiens 

situation og forudsætninger. Terapeutiske samtaler vil blive afholdt individuelt og i grupper med 

fokus på at styrke sunde relationer i familien. Som en del af indsatsen imod vold i familierne skal 

voldsudøveren også sikres behandling. Der etableres desuden samarbejde med skolen om barnets 

undervisning, trivsel og udvikling. Målet med behandlingsforløbet er at udbygge den kommunale 

indsats, der skal stoppe voldsspiralen og sikre at færre familier har vold, som en del af 

dagligdagen.  

Kommunalbestyrelsen har fokus på de forbyggende indsatser. Vi vil derfor fortsætte 

Tryghedspatruljen, der blev etableret i foråret 2021. Tryghedspatruljen består af opsøgende 

gademedarbejdere, der kører rundt i Nuuks aften- og natteliv for at komme i dialog med de unge, 

og informere dem om alternative tilbud og hjælpemuligheder. Tryghedspatruljen er særdeles 

efterspurgt, og efter iværksættelsen af Tryghedspatruljen opleves et fald i antallet af børn, der 

sover i opgange, og børn der færdes på gaden i nattetimerne. Både Socialvagten og Grønlands 

Politi beretter om færre udkald. Og Grønlands Politi påpeger, at Tryghedspatruljen bidrager til en 

vigtig forebyggende indsats for at skabe tryghed i bybilledet og mindske kriminaliteten. 

Vi skal turde tale om vores problemer for at få dem frem i lyset, få dem bearbejdet og løst. 

Kommunalbestyrelsen ønsker en styrket indsats for borgere med misbrugsproblemer. I 2022 skal 

der sættes fokus på forebyggende indsatser mod misbrug. Samarbejdet mellem kommunen og 

Allorfiit skal koordineres bedre og styrkes, så ingen borgere falder mellem to stole.   

 

Bedre hjælp til personer med handicap 
Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at prioritere arbejdet med at støtte personer med handicap i 

kommunen.  Den eksisterende handicappolitik skal derfor have et serviceeftersyn, og opdateres til 

nyeste standard. I denne forbindelse ligger det kommunalbestyrelsen på sinde, at brugerne – børn 

som voksne – skal inddrages i politikskabelsen, således deres input bliver retningsgivende for 
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politikken. I sidste ende er det borgerne selv der bedst ved – og skal tage ansvar for - hvordan 

deres liv kan tilrettelægges bedre. 

I sidste budgetforlig var det de voksne med handicap, der fik et nyt tilbud. I dette budgetforlig er 

det de under 18-årige, der får et nyt værested. Den ansvarlige forvaltning får til opgave at udvikle 

et sådant tilbud, der skal være klar til at åbne i 2022, når der er fundet det rigtige lokale og 

tilhørende kvalificeret personale. 

Kommunalbestyrelsen vil endvidere udbrede One-door princippet til at omfatte børn og unge med 

handicap. I første omgang skal Forvaltningen for Børn og Skole i samarbejde med Forvaltningen for 

Børn og Familie gøre det lettere for forældre til børn med handicap at rette henvendelse til 

kommunen.     

Med henblik på at sikre One-door princippet laves der desuden et samlet støttekorps til børn med 

handicap i 2022. Hidtil har der været to støttekorps, et efter handicaplovgivningen, og et efter 

skolelovgivningen. Men nu samles støttekorpset i en enhed, og principperne fra det støttekorps 

der har været mest succesfuldt videreføres i det nye støttekorps 2.0. Det nye støttekorps skal sikre 

at børn med handicap ikke rammes af mangel på støttepersoner, men altid kan få tilbudt den 

støtte, som de har brug for, så de får en tryg tilværelse og velfungerende hverdag.  

I skolelivet skal personer med handicap også tilgodeses. Således forpligtes Forvaltningen for Børn 

og Skole til at sikre, at der analyseres og dernæst handles på, hvordan der kan sikres en bedre 

skolegang for alle, under hensyn til de særlige udfordringer som personer med handicap kan have. 

 

Flere midler til skoler og daginstitutionsområdet   
Med budgetforliget for 2022 har Kommunalbestyrelsen fokus på skole- og institutionsområdet, 

der løftes betragteligt med flere midler til lærerlønninger og institutionspersonale, med henblik på 

at løfte hele området yderligere.  

I Kommuneqarfik Sermersooq investerer vi i god uddannelse til vores børn og unge. Flere midler 

skal bruges til at ansatte uddannede pædagoger og lærere, og til at opkvalificere ufaglært 

personale. Vi tror på, at vi med flere ansatte og mere uddannet arbejdskraft, kan løfte i bredden 

og skabe gode og trygge ramme for vores børn.  

To nye daginstitutioner er ibrugtaget i 2021. Yderligere to institutioner er under opførelse, og to 

yderligere institutioner er under planlægning og vil blive opført i de kommende år. Med de nye 

institutioner forventes kommunen at nedbringe ventelisterne til vuggestue- og børnehavepladser 

til et minimum allerede fra 2022.  

Den nye storskole i Nuuk står klar i sommeren 2023. Allerede nu afsættes der midler til at ansætte 

en skoleleder, der skal sikre en god opstart af den nye storskole.  
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Vi skal blive bedre til at vise de unge vejen, og det vil vi i kommunen gøre sammen med 

virksomhederne. Vi vil derfor igangsætte et samarbejde med kommunens virksomheder om flere 

praktikpladser, mere synlighed, og flere praktiske færdigheder på skoleskemaet. Specielt direkte 

tilstedeværelse af virksomheder i skolerne. Det kunne f.eks. være en sportsbutik i matematik eller 

en elektrikervirksomhed i fysik. Og igennem længerevarende erhvervspraktikker i 10. klasse i 

virksomheder der har lyst til at modtage praktikanter. Erhvervslivet i kommunen støtter op om 

samarbejdet og vil i 2022 drøfte yderligere muligheder med Forvaltningen for Børn og Skole. 

Derudover vil der indgå øget studievejledning af både børn og forældre med fokus på det 

kommende arbejdsliv og lysten til at gå på arbejde. 

Fra skoleåret 2021/2022 indgår alle skoler i Kommuneqarfik Sermersooq endvidere i et skole-
erhverv-samarbejde med QAQISA. Samarbejdet har til formål at motivere de ældste elever i 
folkeskolen til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.  
 
I skolerne indføres der endeligt en årlig erhvervsdag for alle klassetrin. Her kan børn og unge stifte 
bekendtskab med og få indblik i forskellige erhverv.  
 

Udviklende ungdomstilbud  
Kommuneqarfik Sermersooq skal være en kommune for de unge. Det skal være trygt, interessant 

og sjovt at være ung i vores kommune. I Kommunalbestyrelsen vil vi give de unge tilbud, der 

møder dem i øjenhøjde, skaber sociale fællesskaber og støtter de unge i deres udvikling. Vi skal 

ruste vores unge til ungdommens og voksenlivets udfordringer med uddannelse, arbejde og et 

moderne socialt liv. De unge skal rustes til myndighed og medborgskab samt medejerskab af 

fremtidens Grønland.  

I dette budgetforlig afsætter Kommunalbestyrelsen flere midler til kommunens ungdomsklubber. 

Klubtilbuddet skal så vidt muligt være ens i hele kommunen og klubberne skal have åbent, når de 

unge har behov for at være der. I Paamiut udvides klubben Kalaaleqs åbningstider, og fra 2022 vil 

klubben også have åbent i sommerperioden. I Nuuk ensartes klubbernes åbningstider, så der alle 

dage er én eller flere klubber, som de unge kan søge til.  

Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at der fra 2022 bliver tilbudt internet i alle 

kommunens klubber.   

Klubberne skal være inkluderende steder med kreative og aktive tilbud, der skaber et socialt 

mødested for de unge. I 2022 afsættes 1,5 mio.kr. til at etablere et FabLab i Nuuk.  

FabLab betyder ”Fabrikationslaboratorium” og er et værksted, hvor man kan skabe og fremstille 

forskellige ting ved hjælp af programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere. FabLab er et 

tilbud for børn og unge fra alle samfundslag, der kan komme ind fra gaden og uden videre 

forudsætninger arbejde seriøst og kreativt med idéer og prototypeudvikling. FabLab er et tilbud, 
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der kan styrke innovationstanker og iværksætterdrømme hos kommunens børn og unge. 

Etablering af FabLab i Nuuk er første skridt i at give tilbuddet i hele kommunen. På sigt skal 

tilsvarende tilbud etableres i de øvrige byer.  

Kommunalbestyrelsen vil give flere unge mulighed for at skabe sit eget. I 2022 afsættes der derfor 

midler til projektet Mind Your Own Business. Projektet giver en række unge mulighed for at skabe 

deres egen mikrovirksomhed og har til formål at styrke faglig og personlig udvikling og øge de 

sociale kompetencer og relationer hos de unge.  

 

Et meningsfyldt liv til alle  
Alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq har ret til et meningsfyldt liv. Der er mange positive 

effekter af at gå på arbejde, blive aktiveret og en del af et socialt fællesskab. 

Kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte og udvide projektet ”Det skal kunne betale sig at 

arbejde”.  

Der afsættes 1,3 mio.kr. til et nyt aktiveringstilbud. Aktiveringstilbuddet skal ske i regi af 

kommunens materialegårde/entreprenørafdelinger, hvor de ledige borgere yder arbejde i form af 

snerydning, vejarbejde mv. og modtager løn for udført arbejde igennem Majoriaq. 

Aktiveringstilbuddet skal være med til at fastholde borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, og 

sikre at borgerne gøres arbejdsdygtige.  

Vi skal bekæmpe den høje arbejdsløshed blandt unge. Kommuneqarfik Sermersooq har derfor i 

samarbejde med Selvstyret indgået en aftale med den socialøkonomiske virksomhed 

Grennesminde om etableringen af Siu-Tsiu i Tasiilaq.  

Over de næste 3 år afsættes 2,3 mio.kr. til at drive Siu-Tsiu som en socialøkonomisk virksomhed. 

Formålet med Siu-Tsiu er at løfte unge med særlige behov mellem 16 og 30 år fra passiv 

forsørgelse til uddannelse eller varig beskæftigelse. Udsatte unge skal gennem arbejde, kollegaer 

og en arbejdsplads, få skabt et bæredygtigt grundlag for fremtidig trivsel og aktiv deltagelse i 

samfundet.  

 

Boliger til alle   
De seneste 20 år er indbyggertallet i Kommuneqarfik Sermersooq vokset med næsten 4.000. Og 

Nuuk har netop rundet indbygger nummer 19.000.  

Vi er i høj grad en kommune i vækst, og det glæder Kommunalbestyrelsen. Men det sætter også 

krav til os som kommune.  

Med sidste års budgetforlig lancerede vi, at der skal bygges 1.850 boliger over de næste 6 år.  
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Vi er godt på vej. Der er godt gang i byggemodningen, og der er udfærdiget kommuneplantillæg, 

som muliggør byfortætning og rummer de 1.850 boliger inden for Nuuks nuværende grænser.  

Vores kommunale boligadministrationsselskab, Iserit, opfører 124 boliger, der forventes at stå 

færdig i 2022. Yderligere 730 boliger er planlagt og projekteret.  

Kommunalbestyrelsen bekræfter ved denne budgetaftale det hidtidige gældende princip: At 

kommunens boligselskab Iserit, ved siden af boligdrift, skal stå for både anlæggelse af, og på 

anden vis udvidelse af den eksisterende almene boligmasse, på relevante lokationer.  

Boligselskabet Iserit skal dermed stå for boligtilvækst samt modernisering af boliger i hele 

kommunen.  

Ved indgåelse af nærværende budgetforlig anmoder Kommunalbestyrelsen derfor Iserit om at 

fortsætte implementeringen af en årlig vækst på op til 100 nye almene boliger i Nuuk. Herunder 

skal der øremærkes ungdomsboliger og ældrevenlige boliger, som der i dag er stor efterspørgsel 

efter.  

Byfortætningen i Nuuk skal ske med fokus på social bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen ønsker 

bredt sammensatte boligområder – der skal være plads til alle i Nuuk. Iserit skal derfor også opføre 

et hjemløsecenter med herberg samt forventeligt 70 pladser til kommunens hjemløse. 

I Ittoqqortoormiit skal boligmassen moderniseres. Kommunen anmoder derfor Iserit om i 

samarbejde med Forvaltningen for Anlæg & Miljø at udarbejde en moderniseringsplan for byens 

boliger. Puljen, der i dag anvendes på sanering af boliger i Ittoqqortoormiit, skal fremadrettet 

bruges til modernisering.  

I Paamiut og Tasiilaq skal boligmassen øges. For at sikre bedst og mest mulig bolig for pengene, 

forslår Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet opføres Illorput 2000-huse i byerne på kysten. 

Samlet afsætter Kommunalbestyrelsen 34,5 mio.kr. over de næste 4 år til forøgelse af boligmassen 

i Paamiut og Tasiilaq. Samtidig afsættes midler til ansættelse af en lokalforankret byggesagkyndig 

på Østkysten.  

Generelt går Kommunalbestyrelsen ind for, at alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq 

skal udvikles harmonisk med respekt for de geografiske muligheder og forskelle. Udviklingen af 

bosteder skal forankres i de enkelte steders egne muligheder og behov.  

Udviklingsplanerne for bygderne er generelt forankret i kommunens bygdeudviklingsplaner, der 

de seneste år har stået for en succesfuld udvikling af bygderne. Det er nu tid at løfte dette arbejde 

yderligere. Der gennemføres derfor i 2022 en 360-graders undersøgelse af bygdernes 

udviklingsmuligheder og behov, med henblik på at kunne kvalificere og justere kommunens 

løbende bygdeudviklingsplaner. Der skal i denne forbindelse også ses på boligmassen i bygderne, 

og behovet for at forbedre og udbygge denne. 
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Kommunalbestyrelsen er enige om at undersøge muligheden for at etablere et byggeråd. Udvalget 

for Anlæg og Miljø anmodes om at analysere muligheden for et sådant byggeråd, og bemyndiges 

til at tage endeligt stilling til eventuel etablering af et byggeråd. 

 

Vi passer godt på de ældre  
Vi skal passe godt på vores ældre i Kommuneqarfik Sermersooq. Ældre borgere skal så vidt muligt 

leve deres liv, som de har levet det hidtil, og derfor er værdighed hele livet en vigtig målsætning 

for kommunen.   

For mange ældre kan det være svært at holde sig velsoigneret. Det synes Kommunalbestyrelsen 

ikke er værdigt. De ældre skal derfor hjælpes, såfremt de har behovet – uanset om de bor på 

plejehjem eller i egen bolig. I 2022 skal det undersøges, hvordan kommunen i samarbejde med 

Sundhedsvæsnet kan tilbyde alle ældre i kommunen bedre hjælp til almen soignering og 

behandling, såsom fodpleje.  

Vi skal skabe bedre rammer for de ældre og demente borgere i kommunen. Kommunalbestyrelsen 

anmoder derfor Nuuk City Development i samarbejde med Forvaltningen for Velfærd og 

Arbejdsmarked, om at se på behovet og mulighederne for at udvide Ippiarsuk i Nuuk med et 

demensafsnit.   

Kommunalbestyrelsen vil indlede en dialog med Selvstyret om mulighederne for samfinansiering 

af et nyt plejehjem i Tasiilaq og af et nyt ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit. Mens 

finansieringsplanerne fastsættes med Selvstyret i løbet af 2022, skal der udarbejdes 

kommuneplantillæg for det nye plejehjem i Tasiilaq.  

 

Den rummelige by  
Med den store tilflytning til Nuuk er der kommet pres på byens vejnet. Kommunalbestyrelsen 

erkender at der er behov for modernisering og afsætter derfor 12,5 mio.kr til en ny trafikplan for 

Nuuk.  

Nuuk skal have et moderniseret vejnet, der er en storby værdig. Med trafikplanen lægges der op 

til omlægning af rundkørsler til lyskryds, mulighed for grøn bølge og glidende trafik. Det vil 

mindske myldretiden og samtidig sikre større sikkerhed for de bløde trafikanters færden.  

Forbedringer af de trafikale forhold i Nuuk gør det muligt for os i Kommunalbestyrelsen igen at 

prioritere tunnellen til Siorarsiorfik. Sådan sikrer vi, at Nuuk fortsat kan vækste og udvikles med 

plads til flere boliger og mere erhverv frem mod 2030.   
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I Ittoqqortoormiit skal vejene ligeledes forbedres. Kommunalbestyrelsen afsætter derfor en årlig 

pulje på 0,75 mio.kr. til betonbelægning ved anlæggelse af veje.   

I Paamiut afsluttes udførelsen af helhedsplanen for byen i 2023. Fra næste år vil vi opstarte 

udarbejdelsen af den næste helhedsplan, der skal sikre den fremadrettede byudvikling i Paamiut. 

I Paamiut er der desuden i budgetforliget lagt vægt på, at kommunen løbende skal sikre, at der er 

aktivitet og arbejde i byggeriet i byen. Derfor er der også i anlægsbudgettet - udover 3 mio. kr. 

årligt i 2022 og 2023 til helhedsplanen – afsat 6 mio. om året i to år til en ny modtagestation og 

materielgård, og dernæst er der afsat 7 mio.kr. til at udvide bådværkstedet med et agn- og 

vodbinderi, samt yderligere 12 mio. kr. til en ny brandstation i Paamiut. Dermed sikres det, at der 

kontinuerligt er vækst og arbejde i byen. 

I Tasiilaq er der behov for sanering af en række gamle og nedbrændte huse. Der afsættes en pulje 

på 3 mio.kr. til dette. Endvidere er der i Tasiilaq fokus på en række infrastrukturprojekter. Således 

er der afsat penge i budgettet til en uddybning af inderhavnen, og anlæggelse af tre nye 

pontonbroer, ligesom det sand, der graves op af havnen, vil blive brugt til et kommende bådoplag i 

land. Endvidere er der afsat 6 mio. kr. til kloakering i 2022, 5 mio. kr. i 2022 til asfaltering i Tasiilaq, 

samt 7 mio. kr. i 2023 til en ny vej langs elvens nordlige side. Og endeligt igangsættes et konkret 

arbejde sammen med Selvstyret om at sikre midler til et nyt plejehjem i Tasiilaq. 

 

Genstart af kulturlivet 
Som hovedstadskommune spiller Kommuneqarfik Sermersooq en vigtig rolle i at understøtte og 

udvikle kulturlivet i Grønland. Kulturen er en vigtig del af vores selvforståelse og fælles identitet. 

Efter år med corona-pause er det tid til på ny at sætte scenen for kulturlivet. 

Kommunalbestyrelsen glædes over, at vi igen kan have fokus på kulturen, og afsætter i 2022 ca. 25 

mio. kr. til kulturlivet, herunder nye midler til opstart af en række kulturtilbud.  

Der afsættes blandt andet midler til projektet Kultur som Løftestang. Med dette projekt bliver det 

muligt at afvikle nye kulturelle aktiviteter i hele kommunen. Alt fra koncerter til teater og 

nationaldagsfejring – små og store begivenheder, der samler kommunens borgere og skaber et 

socialt og kulturelt fællesskab.  

2024 er også 100-året for Ittoqqortoormiit – og det skal fejres. Borgerne i Ittoqqortoormiit skal 

være centrum i jubilæet og inddrages i idéudviklingen for fejringen. Samtidig ønsker 

Kommunalbestyrelsen at invitere forskellige kreative erhverv samt filmselskaber til at formidle 

fortællingen om livet i Ittoqqortoormiit.  

Kulturen skal mere ind i undervisningen, så den grønlandske kulturidentitet opbygges allerede fra 

barnsben. Kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at børn også stimuleres kulturelt, så de ikke 
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kun får boglig undervisning. I Paamiut har skolebørnene haft undervisning i trommedans – et 

tilbud fra Kulturrygsækken.  

Kommuneqarfik Sermersooqs Kulturrygsæk tilbyder, at skolerne kan besøge og få undervisning af 

kulturinstitutioner eller kunstnere. I flere kommuner i Norden er Kulturrygsækken en succes, fordi 

den bringer børnene sammen med kunstnere og kulturlivet i en undervisningssituation. 

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at der sættes fokus på tilbuddet og at det udbredes til alle 

kommunens skoler i løbet af 2022.  

Et aktivt liv er en central del af den grønlandske kultur. Og derfor skal vi støtte op om Grønlands 

Idrætsforbunds målsætning – Grønland skal være det mest aktive folkefærd i 2030. 

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at der i 2022 laves et fast samarbejde med Grønlands 

Idrætsforbund, som sætter fokus på, hvordan vi kan engagere borgerne til et sundt og aktivt liv.  

 

Økonomisk ansvarlighed  
Kommunalbestyrelsen har i dette års budget lagt stor vægt på at sikre, at budgettet er både 

bæredygtigt og langtidsholdbart. Der er derfor foretaget en række prioriteringer i budgettet så det 

sikres at den positive vækst, som kommunen oplever, kan fortsætte. Samtidig med at kommunens 

økonomi og likviditet sikres. Kommunens anlægsbudget er blevet gennemgået og kvalificeret, 

således at det på den ene side er ambitiøst, men på den anden side også er realistisk og 

gennemførligt, indenfor den økonomiske ramme kommunen har til rådighed.  

Kommunens likviditet har i de seneste år været under pres, særligt som følge af at kommunen har 

stimuleret væksten i det private boligbyggeri igennem 20/20/60-lån og andelsboliglån. Der er 

fortsat afsat midler til disse lån i budgettet, under skyldig hensyntagen til at kommunens likviditet 

skal polstres til at kunne modstå fremtidige udfordringer.  

Vi har derfor valgt at prioritere hårdt. Det betyder, at vi blandt andet har valgt at prioritere en 

række infrastrukturprojekter i kommunens mindre byer og bygder, mens vi så til gengæld har valgt 

at kigge på kommunens største infrastrukturprojekt i Nuuk – tunnelprojekterne - med nye øjne.  

Vi har vægtet både hensynet til en samlet sund økonomi, og behovet for vækst i Nuuk højt. Derfor 

har vi valgt at skyde udvidelsen af Nuussuaq-tunnelen til færdiggørelse i 2029, og i stedet udbygge 

det eksisterende vejnet til at kunne håndtere den øgede belastning fra den kommende nye 

atlantlufthavn.  

Samtidig har vi valgt at bytte om på tunnelrækkefølgen, således at vi opfører tunnelen til 

Siorarsiorfik først, for at sikre at der er tilstrækkeligt med arealer til rådighed for såvel byens 

erhvervsliv som for boligbyggeriet. Tunnelen til Siorarsiorfik forventes nu at være færdig til 

ibrugtagning i 2027, og de nye arealer der hermed bliver tilgængelige forventes at kunne skabe 

øgede skatteindtægter til finansiering af kommunens øvrige vækst. 
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Kommunens budget er dermed udtryk for en økonomisk ansvarlighed, som hele 

Kommunalbestyrelsen står bag, og som gerne skal sikre, at der er økonomisk råderum nu og i 

fremtiden til fortsat at kunne udvikle og iværksætte nye tiltag, når dette måtte vise sig nødvendigt. 

 

Hele kommunalbestyrelsen står sammen 
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq er enige om at stå sammen om at udvikle 

hele kommunen i fællesskab. Dette skal ske igennem brede, stabile aftaler på tværs af de normale 

partiskel. 

Med dette budgetforlig forpligter forligspartierne sig derfor på, at de næste fire år skal bruges til 

gavn for borgerne og fælles, brede løsninger. 

 

Nuuk den 28.10.2021 
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8. Vedtagne budgetforslag i budget 2022 
I dette afsnit gengives den økonomiske effekt af samtlige budgetforslag, der er vedtaget for 
budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Listen er således en oversigt over udvidelser og 
tilpasninger af den kommunale service, set i forhold til budget 2021. 
 
De enkelte budgetforslag er endvidere gengivet under områdebeskrivelserne, fordelt på formål-3 
niveau i næste kapitel. 
 
Overblik over godkendte budgetforslag til budget 2022 fordelt på forvaltninger 

Budgetforslag til budget 2022       

i hele kroner          

    Indtægter  Udgifter  Netto 

Forvaltningsoverblik  (-) (+) (sum) 

Politisk Sekretariat   -500.000   -500.000  

Koncernservice     -100.807.337   22.901.000   -77.906.337  

Velfærd & Arbejdsmarked    9.982.200   9.982.200  

Børn & Familie      1.650.000   1.650.000  

Børn & Skole     -1.050.000   42.140.000   41.090.000  

Anlæg & Miljø     -17.147.000   3.945.404   -13.201.596  

Samlet rammepåvirkning i kommunen -119.004.337 80.118.604 -38.885.733 

 
 
Overblik over godkendte budgetforslag for Politisk Sekretariat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Politisk Sekretariat

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

400.2 Bygdebestyrelsesseminar Kommunalbestyrelse 020102 -500.000 -500.000

400.2 Bygdebestyrelsesseminar Bygdebestyrelse 020103 500.000 500.000

400.3 Arktisk og internationalt samarbjede Kommunalbestyrelse 020102 -500.000 -500.000

400.5 Nuuk Lokaludvalgspuljemidler Kommunalbestyrelse 020102 -500.000 -500.000

P47 Ingen besparelse på internationalt samarbejde Kommunalbestyrelse 020102 500.000 500.000

Budgetforslag for Politisk Sekretariat, totalt -                              -500.000    -500.000       
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Overblik over godkendte budgetforslag for Koncernservice  

 
 

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Kocernservice 

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

401.1 Nyt skøn for personskatteindtægter Skatter og afgifter 010101 -126.465.181 0 -126.465.181

401.2 Regulering at bloktilskud og skatteudligning i budget 2022Tilskud til kommuner 010202 20.468.000 0 20.468.000

401.3 Aalborgdage Sekretariat 160101 -200.000 -200.000

401.4 Normalisering af Indkøbsbudgettet Sekretariat 160101 7.300.000 7.300.000

401.5 Neutralisering af indkøbspulje Sekretariat 160101 5.203.644 0 5.203.644

401.6 Flere ressourcer til HR HR 160103 1.000.000 1.000.000

401.7 Pensionsmidler til lærlinge og elever HR 160103 500.000 500.000

401.8 Normalisering af kommunens IT-budget IT-drift 160104 10.600.000 10.600.000

401.9 Fablab - Gentænkning  af klubber Fritids- og aktivitetstilbud 030202 1.500.000 1.500.000

401.12 Samarbejde med Mind Your Own Business Fritids- og aktivitetstilbud 030202 100.000 100.000

401.13 Fodboldbaner - Servicekontrakt Idræt 080102 575.000 575.000

401.14 Driften af Multiværksted i Paamiut Andre kulturelle tiltag 080204 350.000 350.000

401.15 Kultur som løftestang - Genetablering af kulturaktiviteter efter etårig besparelse 2021Andre kulturelle tiltag 080204 1.150.000 1.150.000

401.16 Delvis normalisering af budgetter for museer og kulturinstitutioner efter Covid-19 besparelser i 2021Museumsvirksomhed 080203 470.000 470.000

401.16 Delvis normalisering af budgetter for museer og kulturinstitutioner efter Covid-19 besparelser i 2021Andre kulturelle tiltag 080204 150.000 150.000

401.17 Konsekvenser af overenskomster på kulturområdet Museumsvirksomhed 080203 124.000 124.000

401.17 Konsekvenser af overenskomster på kulturområdet Andre kulturelle tiltag 080204 24.000 24.000

401.18 Ammassalik Museum, Tasiilaq Museumsvirksomhed 080203 250.000 250.000

401.21 Nedlæggelse af Sport Event Nuuk Oquna Idræt 080102 -150.000 -150.000

401.22 Fritidsundervisning for voksne Fritidsundervisning 080101 -100.000 -100.000

401.24 Strukturel omlægning i Sundhed, fritid og kultur Andre kulturelle tiltag 080204 -115.000 -115.000

401.26 Besparelser på konsulentudgifter Økonomi 160102 0 -1.000.000 -1.000.000

401.27 Greenland Science Week Øvrige brancher 040107 -300.000 -300.000

401.28 Råstoffer Råstoffer 040103 0 -100.000 -100.000

401.29 Besparelse på turismepulje Turisme 040104 0 -223.000 -223.000

401.30 Besparelse på employer branding HR 160103 0 -100.000 -100.000

401.37 Besparelse på personalepleje HR 160103 0 -200.000 -200.000

401.38 Besparelse på FOKU-kursusmidler HR 160103 0 -500.000 -500.000

401.39 Udvidelse af åbningstider klubberne på vestkysten Fritids- og aktivitetstilbud 030202 494.000 494.000

401.40 Illorput – forhøjet rengøringsbidrag efter leje Andre kulturelle tiltag 080204 -9.000 -9.000

401.41 Illorput –Værkstedsleje pr. time Andre kulturelle tiltag 080204 0 0

401.42 Illorput – Tilmeldingsgebyr kurser Illorputs værksteder Andre kulturelle tiltag 080204 -4.800 -4.800

P1 Politisk kommunikationsstrategi Sekretariat 160101 0 0 0

P2 Udarbejdelse af integrationspolitik Sekretariat 160101 0 0 0

P6 Mere brug af kulturelle emner i undervisning i folkeskolerAndre kulturelle tiltag 080204 0 0 0

P8 Ittoqqortoormiuts 100-års jubilæum Andre kulturelle tiltag 080204 0 0 0

P43 Undersøgelse af samarbejdsmuligheder med Grønlands IdrætsforbrundIdræt 080102 0 0 0

P45 Internet til alle klubber Fritids- og aktivitetstilbud 030202 0 302.000 302.000

P46 Kittat i Tasiilaq Andre kulturelle tiltag 080204 0 900.000 900.000

P52 Fritidsundervisning Voksne med handicap 080101 0 100.000 100.000

Budgetforslag for Koncernservice, totalt -100.807.337           22.901.000 -77.906.337  
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Overblik over godkendte budgetforslag for Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked 

 
 
Overblik over godkendte budgetforslag for Forvaltningen for Børn & Familie  

 
 
Overblik over godkendte budgetforslag for Forvaltningen for Børn & Skole 

 
 

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

402.1 Aktivering Beskæftigelsesindsats 050501 1.267.200 1.267.200

402.2 Korrektion af refusioner på boligsikring og barsel Offentlig hjælp 050201 9.730.000 9.730.000

402.3 Siu-Tsiu / Socialøkonomisk virksomhed i Tasiilaq Majoriaq 050502 960.000 960.000

402.4 Opdeling af budget vedr. plejeophold ved sundhedsvæsenetÆldre 050301 -1.200.000 -1.200.000

402.4 Opdeling af budget vedr. plejeophold ved sundhedsvæsenetVoksne med handicap 050104 1.200.000 1.200.000

402.5 Omplacering af myndighedsmidler Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 -10.000.000 -10.000.000

402.5 Omplacering af myndighedsmidler Offentlig hjælp 050201 10.000.000 10.000.000

402.6 Omplacering af OCN-midler Sekretariat 160101 -300.000 -300.000

402.6 Omplacering af OCN-midler Voksne med handicap 050104 300.000 300.000

402.7 Omplacering af budget vedr. revalideringsmidler Offentlig hjælp 050201 -2.932.992 -2.932.992

402.7 Omplacering af budget vedr. revalideringsmidler Beskæftigelsesindsats 050501 2.932.992 2.932.992

402.10 Besparelser på administrationen Sekretariat 160101 -1.000.000 -1.000.000

402.12 Nedlæggelse af sundhedsfaglig koordinator Ældre 050301 0 -275.000 -275.000

402.16 Borgerrelaterede ydelser Voksne med handicap 050104 -700.000 -700.000

P3 Implementering af “One Door princip” i handicapområdetBørn med handicap 050102 0 0 0

P9 Bedre fodpleje i plejehjemmene - forbyggelse og bedre sorinering af de ældreÆldre 050301 0 0 0

P18 En koordineret forebyggelse - bedre samarbejde med AllorfiitMisbrugsbehandling 050105 0 0 0

-                              9.982.200    9.982.200     Budgetforslag for Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked, totalt

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Forvaltningen for Børn & Familie

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

403.1 Krisecenter, behandlingstilbud Voksne med særlige behov 050103 800.000 800.000

403.2 Teamleder Børn  med særlige behov 050101 450.000 450.000

403.3 Tryghedspatruljen Børn  med særlige behov 050101 1.500.000 1.500.000

403.4 Administrative besparelser Sekretariat 160101 -100.000 -100.000

403.6 Anbringelser Børn  med særlige behov 050101 -1.500.000 -1.500.000

P44 Etablering af støttekorps Børn med handicap 050102 0 500.000 500.000

P48 Værested for børn og unge med handicap under 18 Børn med handicap 050102 0 0 0

P49 Bedre skolegang for børn med handicap Børn med handicap 050102 0 0 0

P50 Styrket samarbejde med forældre til børn med handicap Børn med handicap 050102 0 0 0

Budgetforslag for Forvaltningen for Børn & Familie, 

totalt -                              1.650.000  1.650.000     

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Forvaltningen for Børn & Skole 

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

404.1 AKO Fritids- og aktivitetstilbud 030202 5.200.000 5.200.000

404.2 Ny integreret daginstitution ved Malik Integreret institution 030104 -730.000 9.367.000 8.637.000

404.3 Ny integreret daginstitution ved ny skole Integreret institution 030104 -320.000 4.390.000 4.070.000

404.4 Forstander til ny skole Grundskole 030201 1.000.000 1.000.000

404.5 KRAP projekt på Tasiilami Alivarpi Grundskole 030201 500.000 500.000

404.6 Lønreguleringer Vuggestue 030102 3.657.000 3.657.000

404.7 Nye NPK overenskomster Integreret institution 030104 11.892.000 11.892.000

404.8 Ekstra lærerbehov Grundskole 030201 9.724.000 9.724.000

404.9 Øget tilskudsbevilling Dagpleje 030101 250.000 250.000

404.10 Nye IMAK-overenskomster Grundskole 030201 1.560.000 1.560.000

404.11 Spareforslag på grundskole Grundskole 030201 -4.000.000 -4.000.000

404.12 Spareforslag på Børnehave Børnehave 030103 -2.000.000 -2.000.000

404.13 Øgede elever på NIF Grundskole 030201 600.000 600.000

P4 Mere involvering af erhvervsdrivende virksomheder i folkeskolerGrundskole 030201 0 0 0

Budgetforslag for Forvaltningen for Børn & Skole, totalt -1.050.000                42.140.000 41.090.000  
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Overblik over godkendte budgetforslag for Forvaltningen for Anlæg & Miljø 

 
 
 

Godkendte budgetforslag for budget 2022

Forvaltningen for Anlæg & Miljø

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

405.1 Indtægtsforhøjelse på affaldsområdet Modtagestationer 070304 -2.376.000                -2.376.000

405.2 Indtægtsforhøjelse på renovationsområdet Renovation 100102 -1.917.000                -1.917.000

405.3 Bilpark Sekretariat 160101 2.865.404 2.865.404

405.4 Indtægtsreduktion på forbrænding Renovation 100102 1.000.000 1.000.000

405.5 Opjustering af byggemodningsindtægter Byggemodning 070103 -11.000.000 0 -11.000.000

405.6 Boligforsyning - ejerskiftegebyr Boligforsyning 100105 -2.500.000 480.000 -2.020.000

405.7 Tilbagerulning til 2019 takster vedr. servicehuse   Servicehuse 100107 0 0

405.8 Indtægt fra takster vedr. udrykning jf.  2%-stigning Beredskab 110101 -10.000 -10.000

405.9 Indtægt fra takster vedr. arealtildeling jf.  2%-stigning Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 -48.000 -48.000

405.10 Indtægt fra affaldsstakster jf.  2%-stigning Modtagestationer 070304 -296.000 -296.000

P10 
Takster vedr. servicehusene nedsættes og harmoniseres 

til laveste niveau Servicehuse
100107 0 0 0

P11
Taksten vedr. bådeværkstedet i Tasiilaq nedsættes til 

20219-niveau og dipositummet fjernes Fangst, fiskeri
040101 0 0 0

P15 Undersøgelse af behov for et Bygge Råd Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 0 0 0

P30 Byggesagkyndig ansættes i Tasiilaq Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 0 600.000 600.000

Budgetforslag for Forvaltningen for Anlæg & Miljø, 

totalt -17.147.000              3.945.404  -13.201.596 
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9. Formålsbeskrivelser vedrørende drift, formål niveau 3 (politisk 
bevillingsniveau)  

01. Skatter, afgifter og overførsler 

 

Området 01. Skatter, afgifter og overførsler udgør kommunens indtægter. Kommunen forventer et 
indtægtsbudget på 2.153 mio.kr. i 2022.   

Skatter og afgifter 

Formålet dækker kommunens indtægter fra person- og selskabsskatter samt indtægter fra afgifter. 
I 2022 fastholder kommunen skatteprocenten på 26% og skatteindtægterne for 2022 forventes at 
ligge på 1.624 mio. kr. Hermed forventer kommunen en stigning i skatteprovenuet i 2022 og 
opskriver de forventede skatteindtægter med 126 mio.kr. Skatteindtægterne har været stigende 
de seneste år og prognoser fra Skattestyrelsen tyder på at denne tendens vil fortsætte i 2022.  
 

Tilskud til kommuner  
Kommuneqarfik Sermersooq modtager årligt et bloktilskud fra Selvstyret. Bloktilskuddet 
fastsættes årligt på baggrund af en række kriterier, herunder antal indbyggere, antal pensionister, 
skolebørn mv. Bloktilskuddet fastsættes på baggrund af en tilskudsaftale mellem Naalakkersuisut 
og kommunerne, som godkendes med vedtagelsen af finansloven. Kommunen forventer at 
bloktilskuddet for 2022 ligger på 529,5 mio. kr.  
 
Nye tiltag i budget 2022 

 
 
 

02. Folkestyre og demokrati   

 

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

01. Skatter, afgifter & overførsler -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000 -2.153.532.000

Skatter og afgifter 010101 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000 -1.624.000.000

Tilskud til kommuner 010202 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000 -529.532.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

01. Skatter, afgifter & overførsler 

Nyt skøn for personskatteindtægter Skatter og afgifter 010101 -126.465.181 -126.465.181 -126.465.181 -126.465.181

Regulering at bloktilskud og skatteudligning i 

budget 2022 Tilskud til kommuner 010202 20.468.000 20.468.000 20.468.000 20.468.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

02. Folkestyre & demokrati  19.357.012 19.357.012 19.357.012 19.357.012

Kommunalbestyrelse 020102 13.890.016 13.890.016 13.890.016 13.890.016

Bygdebestyrelse 020103 2.609.996 2.609.996 2.609.996 2.609.996

Kommunalt valg 020202 400.000 400.000 400.000 400.000

Bygdepuljer 020401 2.457.000 2.457.000 2.457.000 2.457.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Området 02. Folkestyre og demokrati dækker over kommunens udgifter til det politiske virke i 
kommunen. Samlet er der 2022 afsat et budget på 19,4 mio. kr. til 02. Folkestyre og demokrati.  
 
Kommunalbestyrelse  
Formålet dækker over udgifter forbundet med kommunens folkeudvalgte politikere og det 
politiske arbejde, der udføres i kommunens udvalg. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og 
fem udvalg – Udvalg for Økonomi og Erhverv, Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Udvalg for 
Børn og Familie, Udvalg for Børn og Skole samt Udvalg for Anlæg og Miljø. Herudover har 
kommunen fire lokaludvalg – et for hver by i kommunen. I budget 2022 afsættes knap 14 mio. kr. 
til det politiske arbejde i de politiske udvalg og i lokaludvalgene. Budgetmidlerne dækker ligeledes 
over forskellige puljer, der blandt andet bruges til uddeling af legater til kommunens borgere.   
 
Bygdebestyrelse  
Formålet for bygdebestyrelser over udgifter til kommunens fire bygdebestyrelser. I de fire 
bygdebestyrelser er der i alt 18 medlemmer, som fordeler sig således: 

• 5 medlemmer i Kulusuk, Tiilerilaaq og Iserteq  

• 5 medlemmer i Kuummiit og Sermiligaaq 

• 5 medlemmer i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat 

• 3 medlemmer i Arsuk  
 
I budget 2022 er der afsat 2,6 mio. kr. til at drive kommunens bygdebestyrelser. Hver 
bygdebestyrelse råder derudover over en bygdepulje, som er midler, der er afsat til projekter og 
aktiviteter i den enkelte bygd.  
 
Kommunalt valg  
Formålet dækker over udgifterne til afholdes af nationalt eller kommunalt valg. Der er som 
udgangspunkt afsat 400 t.kr til afholdes af valg i tilfælde af at der udskrives valg til Inatsisartut.   
 
Bygdepuljer  
Kommunen afsætter hvert år 2,4 mio. kr. til bygdepuljerne. Puljemidlerne fordeles efter 
indbyggertallet i den enkelte bygd. Midlerne i bygdepuljerne er afsat til projekter og aktiviteter i 
bygder. Bygdebestyrelserne er ansvarlige for at administrere anvendelsen af midlerne i 
bygdepuljerne.   
 
Nye tiltag i budget 2022 

 
 

Nye tiltag til budget 2022

Politisk Sekretariat

Budgetforslag Budgetforslag Formål Formål Budgetforslag 2022

nr: Titel navn nr: Indtægter (-) Udgifter (+) Netto

400.2 Bygdebestyrelsesseminar Kommunalbestyrelse 020102 -500.000 -500.000

400.2 Bygdebestyrelsesseminar Bygdebestyrelse 020103 500.000 500.000

400.5 Nuuk Lokaludvalgspuljemidler Kommunalbestyrelse 020102 -500.000 -500.000

Budgetforslag for Politisk Sekretariat, totalt -                              -500.000    -500.000       
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03.Udvikling og uddannelse   

 
 
Området 03. Udvikling og uddannelse dækker over kommunens udgifter til dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. Samlet er der i 2022 afsat et budget på 495 mio. kr. til Udvikling og uddannelse i 
kommunen. 
 
Dagpleje 
Kommunens dagplejeordningerne er pasningstilbud for børn mellem 0-6 år. Kommunen har otte 
dagplejepladser fordelt på to dagplejere i Nuuk. Derudover drives fire dagplejeordninger med i alt 
35 pladser i Kulusuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. I budget 2022 er der afsat 3,2 mio. kr. 
til driften af kommunens dagplejetilbud.  
 
Vuggestue  
Kommunens vuggestuer er dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 0-3 år. Kommunen tilbyder 
i alt 212 vuggestuepladser fordelt på seks vuggestuer i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. I budget 2022 er 
der afsat 23,3 mio. kr. til driften af kommunens vuggestuer.  
 
Børnehave  
Kommunens børnehaver er dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 3-6 år. Kommunen tilbyder 
i alt 186 børnehavepladser fordelt på to børnehaver i Nuuk, en børnehave i Paamiut og en 
børnehave i Tasiilaq. I budget 2022 er der afsat 13,9 mio. kr. til driften af kommunens børnehaver.  
 
Integreret institution 
I kommunens integrerede institutioner drives både vuggestue og børnehave, så børnene kan gå i 
samme dagpasningstilbud fra de er 0-6 år. Kommunen har 15 integrerede institutioner fordelt 
med 12 i Nuuk (med pladser til 358 vuggestuebørn og 556 børnehavebørn), to i Tasiilaq (med 
pladser til 72 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn), og en i Ittoqortoormiit (med pladser til 12 
vuggestuebørn og 18 børnehavebørn). 442 vuggestuepladser og 634 børnehavepladser i alt. 2022 
åbner der yderligere to nye integreret institutioner i Nuuk.  
 
Derudover har kommunen fire bygdetilbud fordelt i bygderne Kuummiut, Sermiligaaq, Isertoq og 
Tiilerilaaq, med pladser til 56 børn i alt. Bygdetilbuddene er tilpasset til forholdene i bygderne, og 
tilbudsformen er rettet mod børn i alderen 3-6 år. 
 

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

03. Udvikling & uddannelse 494.927.258 504.799.258 505.579.258 506.256.258

Dagpleje 030101 3.204.236 3.204.236 3.204.236 3.204.236

Vuggestue 030102 23.280.783 23.449.783 23.449.783 23.618.783

Børnehave 030103 13.952.184 15.952.184 15.952.184 15.952.184

Integreret institution 030104 111.377.125 115.300.125 115.300.125 115.808.125

Grundskole 030201 267.401.868 271.681.868 272.461.868 272.461.868

Fritids- og aktivitetstilbud 030202 56.312.065 55.812.065 55.812.065 55.812.065

PPR 030204 6.968.964 6.968.964 6.968.964 6.968.964

Studiestøtte 030701 0 0 0 0

Bomuligheder under uddannelse 030801 12.430.033 12.430.033 12.430.033 12.430.033

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Der er i budgettet for 2022 afsat 111 mio. kr. til driften af kommunens integreret institutioner. 
 
Grundskole  
Kommunen driver 16 skoler. Heraf er der otte skoler i kommunens byer og otte skoler i 
kommunens bygder. I skoleåret 2021/2020 havde kommunen i alt 2.919 elever fordelt på de 16 
skoler. 171 af disse elever modtager i dag specialundervisning.  
I budgettet for 2022 er der afsat 267 mio. kr. til driften af kommunens skoler.  
 
Fritids- og aktivitetstilbud  
Kommunens tilbyder en række pasningstilbud til børn i skolealderen. Kommunen tilbyder 235 
skolepasningspladser i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. I Nuuk tilbyder kommunen 780 
skolepasningspladser fordelt på to ordninger – AKO til elever i 1.-3. klasse og fritidsordning, FRO til 
elever i 4.-7. klasser.  
Derudover driver klubber i alle kommunens byer. Fra 2022 afsættes midler til at sikre ensartet 
åbningstider og tilbud i klubberne.    
I budgettet for 2022 er der afsat 56 mio. kr. til driften af kommunens fritids- og aktivitetstilbud. 

 
PPR 
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning og specialpædagogisk bistand 
drives af MISI, som er kommunens rådgivningscenter om børn og unge for forældre, pædagoger, 
skolelærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og unge. I budget 2022 er der afsat 7 mio. kr. 
til PPR.  

 
Studiestøtte 
Kommunen udbetaler studiestøtte til elever på en række uddannelser. Selvstyret refunderer 100 

procent af kommunens udgifter til studiestøtten, hvorfor formålet har et nettobudget på nul. I 

2022 forventer kommunen at udbetale op mod 5,7 mio. kr. i studiestøtte.   

 
Bomuligheder under uddannelse  
Kommunen driver to elevhjem i Nuuk og Tasiilaq. Elevhjemmet i Nuuk er normeret til 24 antal 
elever på 8.-10. klassetrin, mens elevhjemmet i Tasiilaq er normeret til 40 antal elever på 8. – 10. 
klassetrin. I budget 2022 afsættes 12,4 mio. kr. til at drive elevhjemmene.  
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Nye tiltag i budget 2022 

 

 

04. Erhvervsudvikling  

 
Området 04. Erhvervsudvikling dækker over kommunens udgifter til erhvervsudvikling inden for 
en række udvalgte sektorer, blandt andet fangst, fiskeri og turisme. Samlet er der i 2022 afsat et 
budget på 17,3 mio. kr. til erhvervsudviklingen i kommunen. 
 
Fangst og fiskeri 
Kommunen driver en række agn- og vodbinderværksteder og har lokaler til rådighed for fangere 
og fisker i kommunens byer og bygder. Kommunen er ligeledes ansvarlig for drift og vedligehold af 
kommunens bræt i hen holdvis Nuuk, Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og Arsuk. I budget 2022 er der 
afsat 1 mio. kr. til fangst og fiskeri.  
 
  

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

03. Udvikling & uddannelse 

Øget tilskudsbevilling Dagpleje 030101 250.000 250.000 250.000 250.000

Lønreguleringer Vuggestue 030102 3.657.000 3.826.000 3.826.000 3.995.000

Spareforslag på Børnehave Børnehave 030103 -2.000.000 0 0 0

Ny integreret daginstitution ved Malik Integreret institution 030104 8.637.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Ny integreret daginstitution ved ny skole Integreret institution 030104 4.070.000 7.630.000 7.630.000 7.630.000

Nye NPK overenskomster Integreret institution 030104 11.892.000 12.892.000 12.892.000 13.400.000

Forstander til ny skole Grundskole 030201 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

KRAP projekt på Tasiilami Alivarpi Grundskole 030201 500.000 0 0 0

Ekstra lærerbehov Grundskole 030201 9.724.000 9.724.000 9.724.000 9.724.000

Nye IMAK-overenskomster Grundskole 030201 1.560.000 2.340.000 3.120.000 3.120.000

Spareforslag på grundskole Grundskole 030201 -4.000.000 0 0 0

Øgede elever på NIF Grundskole 030201 600.000 600.000 600.000 600.000

Mere involvering af erhvervsdrivende 

virksomheder i folkeskoler Grundskole 030201
0 0 0 0

Fablab - Gentænkning  af klubber

Fritids- og 

aktivitetstilbud 030202 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Samarbejde med Mind Your Own Business

Fritids- og 

aktivitetstilbud 030202 100.000 100.000 100.000 100.000

Udvidelse af åbningstider klubberne på vestkysten

Fritids- og 

aktivitetstilbud 030202 494.000 494.000 494.000 494.000

Internet til alle klubber 
Fritids- og 

aktivitetstilbud
030202 302.000 302.000 302.000 302.000

AKO

Fritids- og 

aktivitetstilbud 030202 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

04. Erhvervsudvikling 17.308.796 17.608.796 17.308.796 17.608.796

Fangst, fiskeri 040101 1.016.400 1.016.400 1.016.400 1.016.400

Råstoffer 040103 0 0 0 0

Turisme 040104 3.477.000 3.477.000 3.477.000 3.477.000

Øvrige brancher 040107 12.815.396 13.115.396 12.815.396 13.115.396

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Råstoffer  
Fra 2022 har kommunen valgt at ikke at afsætte specifikke midler til råstofområdet. De aktiviteter 
og opgaver, der forekommer inden for erhvervsudvikling af råstofområdet er begrænset og 
finansieres derfor under formålet Øvrige brancher.  
  
Turisme 
Erhvervsudviklingen af turismen i Grønland er stadig et vigtigt arbejde for kommunen, som ønsker, 
at turismen fortsat udvikler sig gerne i en bæredygtig retning. Kommunen er blandt andet med til 
at skabe gode rammevilkår og fjerne hindringer således, at det bliver attraktivt at være en del af 
turistbranchen i Grønland. I budget 2022 har kommunen afsat 3,5 mio. kr. til erhvervsudvikling 
inden for turistbranchen. 
 
Øvrige brancher  
Det primære formål med erhvervsudviklingen i kommunen er at servicere det private erhvervsliv 
med henblik på at skabe øget vækst og nye arbejdspladser. Kommunen driver tre erhvervsråd i 
henholdsvis Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. Erhvervsrådene i byerne har til formål at skabe lokal 
forankret erhvervsudvikling. 
I budget 2022 afsættes 12,8 mio. kr. til erhvervsudvikling på tværs sektorer. 
 
Nye tiltag i budget 2022 

 
   

05. Sociale formål   

 
 
Området 05. Sociale formål dækker over kommunens udgifter til forskellige sociale tilbud til 
kommunens borgere - både børn og voksne med handicap eller særlige behov, ældre og borgere 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

04. Erhvervsudvikling

Råstoffer Råstoffer 040103 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Besparelse på turismepulje Turisme 040104 -223.000 -223.000 -223.000 -223.000

Greenland Science Week Øvrige brancher 040107 -300.000 0 -300.000 0

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

05. Sociale formål 867.324.282 867.324.282 866.724.282 866.364.282

Børn  med særlige behov 050101 305.866.384 305.866.384 305.866.384 305.866.384

Børn med handicap 050102 15.500.012 15.500.012 15.500.012 15.500.012

Voksne med særlige behov 050103 16.091.668 16.091.668 16.091.668 16.091.668

Voksne med handicap 050104 163.549.138 162.349.138 162.349.138 162.349.138

Misbrugsbehandling 050105 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Hjemmehjælp 050106 16.260.964 16.260.964 16.260.964 16.260.964

Hjælpemidler og træning 050107 2.491.932 2.491.932 2.491.932 2.491.932

Offentlig hjælp 050201 136.151.848 139.084.840 139.084.840 139.084.840

Ældre 050301 111.285.968 112.485.968 112.485.968 112.485.968

Borgerservice 050401 11.328.800 11.328.800 11.328.800 11.328.800

Beskæftigelsesindsats 050501 17.043.336 14.110.344 14.110.344 14.110.344

Majoriaq 050502 16.480.632 16.480.632 15.880.632 15.520.632

Myndighedsbehandling på socialområdet 050601 54.273.600 54.273.600 54.273.600 54.273.600

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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uden arbejde. Derudover omfatter området udbetaling af sociale ydelser, som pension, 
boligsikring, underholdsbidrag mv. Samlet er der afsat et budget på 867 mio. kr. til Sociale formål i 
kommunen i 2022. 
 
Børn med særlige behov  
Kommunen har stort fokus på børns vilkår og arbejder løbende på nye tiltag for en tidlig indsats og 
bedre familiebehandling.  
Inden for Børne- og Familieområdet udbyder kommunen en række støtteforanstaltninger, 
herunder: 

- Fælles indsats for børn og unge 

- Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn 

- Familieplejeområdet 

- Døgninstitutionsanbringelser 

- Forebyggelse 

- Familiebehandling  

Kommunen arbejder på at undgå anbringelser og sætter i 2022 øget fokus på bedre 
sagsbehandling og derigennem at få flere børn i pleje hos plejefamilier.  
I budget 2022 afsættes mere 306 mio. kr. til børn med særlige behov.  
 
Børn med handicap  
Kommunen tilbyder støttetimer som en hjælpeforanstaltning til hjemmeboende og 
institutionsanbragte børn med handicap. Kommunen vil i 2022 etablere et støttekorps, der skal 
sikre at børn med handicap altid har den nødvendige hjælp og støtte til rådighed. I 2022 har 
kommunen afsat et budget på 15,5 mio. kr. til børn med handicap.  
 
Voksne med særlige behov 
Kommunen driver tre krisecentre i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. I Nuuk har krisecenteret 21 
sengepladser, mens man i Paamiut har otte sengepladser og i Tasiilaq har ti sengepladser. Med 
krisecentrene kan kommunen tilbyde et midlertidigt, sikkert husly for voldsramte kvinder samt 
deres børn. Derudover kan krisecentrene yde råd, vejledning og behandling til kvinder, der er 
udsat for vold eller oplever trusler om vold. I 2022 afsættes yderligere midler af til at sikre et 
struktureret og længerevarende behandlingstilbud til hele familien.  
Derudover tilbyder Kommunen nødherberg og halvvejshuse til hjemløse og samarbejder bredt 
med andre organisationer for at finde løsninger for social udsatte voksne. Kommunen har blandt 
andet en driftsaftale med Koefods Skole. Der er i dag cirka 500 adresseløse i Kommuneqarfik 
Sermersooq, hvor næsten 80 procent findes i Nuuk. 
Hjemløshed er ikke alene et spørgsmål om boligløshed, men er også et spørgsmål om misbrug, 
sociale problemer, psykisk sygdom mv. Kommunen tilbyder forskellige indsatser og 
behandlingstilbud til de hjemløse og andre voksne med særlige behov.  
I alt har kommunen afsat et budget på 16 mio. kr. i 2022 til voksne med særlige behov.  
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Voksne med handicap 
Kommunen driver i dag seks botilbud og tre bokollektiver i Nuuk samt to botilbud i Tasiilaq og et 
bokollektiv i Paamiut. Derudover har kommunen støttekorps i alle byer, som samlet servicerer 71 
borgere med handicap. Kommunen har ligeledes et terapeutteam, der rejser rundt og behandler 
borgere med handicap.  
I budget 2022 er der afsat 164 mio. kr. til borgere med handicap.  
 
Misbrugsbehandling 

Kommunen tilbyder misbrugsbehandling til borgere med misbrug hos Allorfiik behandlingscenter. 
Tilbuddet om misbrugsbehandling ydes i samarbejde med Selvstyret. I 2022 har kommunen afsat 1 
mio. kr. til behandlingstilbud for misbrug. 
 

Hjemmehjælp 

Kommunen leverer hjemmehjælp, der har til formål at støtte borgerne i at kunne blive længst 
muligt i eget hjem. Hjemmehjælpen skal sikre, at borgerne kan leve et aktivt liv så længe muligt. 
Kommunen arbejdere løbende på at løfte kvaliteten på hjemhjælpsområdet blandt andet gennem 
bedre uddannelse og oplæring af medarbejdere, bedre vagtplanlægning og fokus på nedbringelse 
af sygefraværet.  I budget 2022 afsætter kommunen 16,3 mio. kr. til hjemmehjælpsområdet.  
 
Hjælpemidler og træning  
Kommunen tilbyder hjælpemidler og træning til borgere, der har en funktionsnedsættelse. 
Kommunen yder fagprofessionel hjælpemiddelformidling. I tæt samarbejde med borgeren skal 
den fagprofessionelle fortage en individuel vurdering, tilpasning, træning i brug af et 
hjælpemiddel. Kommunen har i 2022 afsat 2,5 mio. kr. til hjælpemidler og træning til kommunens 
borgere med funktionsnedsættelse.  
 
Offentlig hjælp  
Offentlig hjælp omfatter udbetaling af sociale ydelser til borgerne, som er nævnt herunder: 

 

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

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

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

• Førtidspension - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer mellem 18-65 år, hvis 
erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.  

• Offentlig hjælp - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer, der opholder sig i 
Grønland, hvor pågældende ikke er i stand til at skaffe sig selv og sin familie det 
nødvendige til livets ophold. 
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• Underholdsbidrag - en lovbunden ydelse, som gives som økonomisk støtte til den enlige 
forsøger. Den anden forældre, der ikke har barnet boende betaler til den forsøgende 
forældre.  

 
Kommunen har mulighed for at få refusion fra Selvstyret for hele eller dele af de ovenstående 
ydelser. I budget 2022 er der samlet afsat 136 mio. kr. til udbetaling af sociale ydelser under 
formålet Offentlig hjælp.  
 
Ældre 
Kommunen driver et plejehjem i Paamiut, et plejehjem i Tasiilaq, to plejehjem i Nuuk samt to 
ældrekollektiver – et i Ittoqqortoormiit og et i Qeqertarsuatsiaat. I alt tilbyder kommunen 120 
plejehjemspladser, hvoraf ca. 50 pladser er særligt tiltænkt demente borgere. I løbet af 2021 
åbner kommunen et nyopført plejehjem i Tasiilaq.  
Kommunen udbetaler alderspension til alle borgere over 67 år. Alderspensionen skal sikre ældre 
et forsørgelsesgrundlag, når arbejdslivet er ophørt. Pensionen er lovbundet på 
grundbeløbsydelser, lommepenge og børnetillæg jf. Landstingsforordning. Kommunalbestyrelsen 
har fastsat et minimum rådighedsbeløb for kommunens alderspensionister. Rådighedsbeløbet er 
6.000 kr. pr. måned for enlige og 9.000 kr. pr. måned for par. 
Udover at drive plejehjem og ældrekollektiver, og udbetale af alderspension, tilbyder kommunen 
også en række omsorgsforanstaltninger for ældre. I budget 2022 afsætter kommunen 111 mio. kr. 
til kommunes ældre.  
 
Borgerservice 
Kommunen har et borgerservice i hver by samt et filialkontor i hver bygd, hvor borgerne har 
mulighed for at henvende sig. I borgerservice har kommunens borgere mulighed for blandt andet 
at registre flytning, få udleveret jagtbevis, søge underholdsbidrag og børnetilskud, få udleveret 
NemID mv.  
Kommunen har i budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til drift af borgerservice.   
 
Beskæftigelsesindsats 
Kommunens beskæftigelsesindsats skal afhjælpe øjeblikkelig ledighed og samtidig forbedre 
beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen, ved at tilbyde den ledige uddannelse, 
herunder efteruddannelse, eller ved at beskæftige den ledige i et kommunalt aktiveringsprojekt. I 
2022 iværksættes et nyt aktiveringstilbud for ledige i matchgruppe 1.  
I budget 2022 har kommunen samlet afsat 17,6 mio.kr. til beskæftigelsesindsatser.  
 
Majoriaq  
Kommunen driver i alt fire Majoriaq centre – et i hver by. Majoriaq har til formål at fastholde eller 
bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem arbejdsanvisninger, faglige opkvalificeringer 
og revalidering. I budget 2022 har kommunen afsat 16,5 mio. kr. til driften af de fire Majoriaq 
centre.  
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Myndighedsbehandling for socialområdet  
Myndighedsbehandling på socialområdet består primært af sagsbehandling af ansøgninger om 
sociale ydelser, underretninger på børn og unge eller andre sociale borgersager.  
Derudover udfører kommunen en del støtteforanstaltninger på børn- og familieområdet.   
Foranstaltningsarbejdet er et tværsektorielt samarbejde om tidlig opsporing og indsats for udsatte 
børn og familier således at, der kan ydes tidlig støtte i eget hjem. Det Børne- og Familiecentrene i 
kommunens fire byer samt af Ungecenteret i Nuuk, der er driver foranstaltningsarbejdet. 
Støtteforanstaltninger på voksenområdet er placeret under formålene Voksne med handicap og 
Voksne med særlige behov. 
I budget 2022 har kommunen afsat 54,2 mio. kr. til myndighedsbehandling på socialområdet.  
 
Nye tiltag i budget 2022 

 
 
  
 
 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

05. Sociale formål

Teamleder Børn  med særlige behov 050101 450.000 450.000 450.000 450.000

Tryghedspatruljen Børn  med særlige behov 050101 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Anbringelser Børn  med særlige behov 050101 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Implementering af “One Door princip” i 

handicapområdet
Børn med handicap 050102 0 0 0 0

Etablering af støttekorps Børn med handicap 050102 500.000 500.000 500.000 500.000

Værested for børn og unge med handicap under 18 Børn med handicap 050102 0 0 0 0

Bedre skolegang for børn med handicap Børn med handicap 050102 0 0 0 0

Styrket samarbejde med forældre til børn med 

handicap 
Børn med handicap 050102 0 0 0 0

Krisecenter, behandlingstilbud 
Voksne med særlige 

behov
050103 800.000 800.000 800.000 800.000

Opdeling af budget vedr. plejeophold ved 

sundhedsvæsenet
Voksne med handicap 050104 1.200.000 0 0 0

Omplacering af OCN-midler Voksne med handicap 050104 300.000 300.000 300.000 300.000

Borgerrelaterede ydelser Voksne med handicap 050104 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000

En koordineret forebyggelse - bedre samarbejde 

med Allorfiit
Misbrugsbehandling 050105 0 0 0 0

Korrektion af refusioner på boligsikring og barsel Offentlig hjælp 050201 9.730.000 9.730.000 9.730.000 9.730.000

Omplacering af myndighedsmidler Offentlig hjælp 050201 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Omplacering af budget vedr. revalideringsmidler Offentlig hjælp 050201 -2.932.992 0 0 0

Opdeling af budget vedr. plejeophold ved 

sundhedsvæsenet
Ældre 050301 -1.200.000 0 0 0

Nedlæggelse af sundhedsfaglig koordinator Ældre 050301 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000

Bedre fodpleje i plejehjemmene - forbyggelse og 

bedre sorinering af de ældre
Ældre 050301 0 0 0 0

Aktivering Beskæftigelsesindsats 050501 1.267.200 1.267.200 1.267.200 1.267.200

Omplacering af budget vedr. revalideringsmidler Beskæftigelsesindsats 050501 2.932.992 0 0 0

Siu-Tsiu / Socialøkonomisk virksomhed i Tasiilaq Majoriaq 050502 960.000 960.000 360.000 0

Omplacering af myndighedsmidler
Myndighedsbehandling 

på socialområdet
050601 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår
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07. Teknik, miljø og plan   

 
 
Området 07. Teknik, miljø og plan dækker over kommunens udgifter til byggemodning, miljø- og 
naturtilsyn samt vedligeholdelse af kommunens byer og bygder. Samlet er der afsat et budget for 
2022 på 23,7 mio. kr. for området.  
 
Byplanlægning  
Kommunen er ansvarlig for byplanlægning pga. Planloven. Kommunens Planafdeling udarbejder 
overordnede strategier og visioner i kommuneplaner, kommuneplantillæg (lokalplanarbejde), 
tværgående udviklingsprojekter, tværgående udviklingsstrategier (sektorplaner) og konkrete 
byrumsprojekter. Dertil fortages sagsbehandling indkomne projektansøgninger vedr. opførsel og 
renovering af bygninger i kommunen. 
I budget 2022 er der afsat 1,7 mio.kr til byplanlægning.  
 
Byggemodning 
Byggemodning omfatter de indtægter og udgifter, som kommunen har til at gennemføre 
byggemodning af kommunens arealer og byggefelter. Byggemodningsafgiften, som kommunen 
modtager som indtægt afholder kommunens interne udgifter til byggemodning. Opgaven er 
delvist uddelegeret til NCD, som derfor løfter størstedelen af udgifterne til at udføre 
byggemodning.  I budget 2022 forventer kommunen ekstraordinært høje indtægter fra 
byggemodningen på 18,9 mio.kr. I 2022 færdiggøres byggemodning af en række områder i 
Qinngorput.  

 
Natur & tilsyn samt Miljø & tilsyn 
Kommunen udfører en række tilsyn af natur og miljø samt laver forebyggende indsatser mod 
miljøbelastende aktiviteter i kommunens by- og bygdezoner. Derudover fremme kommunen 
genanvendelse og begrænse problemer med affaldsbortskaffelse, herunder indsamle og 
bortanskaffe ”herreløse” biler. Kommunen har afsat 0,6 mio. kr. til Miljø & tilsyn i budget 2022. 
Formålet Natur & tilsyn har et nettobudget på nul, da kommunen forventer at kunne dække 
udgifterne med takstbetalinger for bortskaffelse af affald.    
 
 
 
 

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

07. Teknik, miljø & plan 23.729.524 34.729.524 34.729.524 34.729.524

Byplanlægning 070101 1.668.180 1.668.180 1.668.180 1.668.180

Byggemodning 070103 -18.904.856 -7.904.856 -7.904.856 -7.904.856

Natur og tilsyn 070201 0 0 0 0

Miljø og Tilsyn 070301 604.912 604.912 604.912 604.912

Hundehold og skadedyrsbekæmplse 070303 992.024 992.024 992.024 992.024

Modtagestationer 070304 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804 -2.757.804

Interne entreprenører 070401 26.774.524 26.774.524 26.774.524 26.774.524

Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan070501 15.352.544 15.352.544 15.352.544 15.352.544

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Hundehold og skadedyrsbekæmpelse  
Formålet dækker over kommunens udgifter til håndtering af ansøgninger og registrering af hunde 
og katte samt håndtering af herreløse hunde og skadedyrsbekæmpelse i kommunens byer og 
bygder. I budgettet for 2022 er der afsat 0,9 mio.kr. til området.  
 
Modtagerstationer  
Formålet omfatter indtægter og udgifter forbundet til at drive de kommunale modtagerstationer, 
der tager imod affald fra private og virksomheder. I budgettet for 2022 forventes indtægterne at 
overstige udgifterne på de kommunale modtagerstationer, hvorfor der forventes en indtægt fra 
området på 2,8 mio.kr.   
  
Interne entreprenører  
Kommunens interne entreprenørafdelinger leverer ydelser til de øvrige områder inden for teknik, 
natur og miljø samt til forsyningsområdet. Kommunens 13 interne entreprenørafdelinger er 
organiseret forskelligt på tværs af kommunens bygder og byer i forhold til, hvilke opgaver, der er 
udføres internt og hvilke opgaver, der er udliciteret. Hvilke ydelser, der leveres til den enkelte 
bygd eller by afhænger af bostedet størrelse og behov. Kommunes interne entreprenørafdelinger 
udfører også ydelser for private blandt andet asfaltering for private og offentlige bygherrer. I 
budgettet for 2022 er der afsat 26,7 mio. kr. til driften af kommunens interne entreprenører.  
 

Myndighedsbehandling for teknik, miljø og plan  
Myndighedsbehandling indenfor det tekniske område omfatter blandt andet forvaltningen af 
arealer i henhold til Planloven, tildeling af byggetilladelse efter gældende regler samt tildeling af 
ibrugtagningstilladelse af bygninger. Derudover fører kommunen tilsyn under byggeri og tilsyn 
med byggepladser, så det sikres at byggepladserne indrettes sikkert og hensigtsmæssigt. I budget 
2022 er der afsat 15,3 mio. kr. til myndighedsbehandling for teknik, miljø og plan. 
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Nye tiltag i budget 2022 

 
 

08. Fritid, kultur og religion   

 
 
Området 08. Fritid, kultur og religion omfatter kommunens udgifter indenfor fritidsundervisning, 
kultur- og folkeoplysning, forsamlingshuse, kommunens museer og biblioteker.  Samlet er der 
afsat et budget for 2022 på 64,9 mio. kr. for området.  
 
Fritidsundervisning  
Kommunen driver fritidsundervisningstilbud for børn og voksne i alle kommunens byer og bygder. 
Fritidsundervisning omfatter alt fra musikundervisning til undervisning i sprog eller syning af 
nationaldragter. Kommunens mange tilbud i fritidsundervisning er tilpasset alt efter, hvad der er 
muligt i den enkelte by og bygd. I budget 2022 er der afsat 2,1 mio. kr. til at drive 
fritidsundervisning i kommunen.  
 

Idræt 

Under formålet Idræt dækkes driften af kommunens idrætshaller i Paamiut, Tasiilaq, 
Ittoqqortoormiit samt til svømmehallen Malik i Nuuk. Derudover omfatter formålet udgifter til 
vedligehold af kommunens kunstgræsbaner samt belysning af løjper og driften af skiliften i Nuuk. 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

07. Teknik, miljø og plan

B 83, Tasiilaq – Udbydes til salg i frit udbud. Byplanlægning 070101 0 0 0 0

Flytning  B 51 (fra 1894), Tasiilaq – Midlertidige 

bolig Kastellet, kontor på Johan Petersensvej Byplanlægning 
070101 0 0 0 0

Plangrundlag for placering af brandstation i midtby 

(B-1000 Byplanlægning 
070101 0 0 0 0

Plangrundlag for plejehjem, Tassilaq Byplanlægning 070101 0 0 0 0

Plangrundlag for placering af brandstation i 

midtby, Paamiut Byplanlægning 
070101 0 0 0 0

Opjustering af byggemodningsindtægter Byggemodning 070103 -11.000.000 0 0 0

Indtægtsforhøjelse på affaldsområdet Modtagestationer 070304 -2.376.000 -2.376.000 -2.376.000 -2.376.000

Indtægt fra affaldsstakster jf.  2%-stigning Modtagestationer 070304 -296.000 -296.000 -296.000 -296.000

Indtægt fra takster vedr. arealtildeling jf.  2%-

stigning 

Myndighedsbehandling 

teknik, miljø og plan 070501 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000

Undersøgelse af behov for et Bygge Råd
Myndighedsbehandling 

teknik, miljø og plan
070501 0 0 0 0

Byggesagkyndig ansættes i Tasiilaq 
Myndighedsbehandling 

teknik, miljø og plan
070501 600.000 600.000 600.000 600.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

08. Fritid, kultur & religion 64.907.153 64.792.153 64.942.153 64.792.153

Fritidsundervisning 080101 2.119.572 2.119.572 2.119.572 2.119.572

Idræt 080102 26.270.268 26.270.268 26.270.268 26.270.268

Andre fritidsaktiviteter 080103 10.319.238 10.319.238 10.319.238 10.319.238

Biblioteksvæsen 080201 401.667 401.667 401.667 401.667

Museumsvirksomhed 080203 4.525.213 4.525.213 4.525.213 4.525.213

Andre kulturelle tiltag 080204 21.271.195 21.156.195 21.306.195 21.156.195

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Kommunen bevillinger ligeledes tilskud til idrætslige formål, herunder leje af anlæg for 
idrætsforeninger i alle byer og bygder. I budget 2022 er der afsat 26,2 mio. kr. til idrætsområdet.  
 
Andre fritidsaktiviteter 
Formålet omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter og arrangementer for kommunens borgere.  
Herunder afholdes af Nationaldagen, teaterforestillinger, koncerter og andre kulturelle events. 
Derudover dækker området driften af foreningshuse i Nuuk, Paamiut og Ittoqoortoormiit, 
forsamlingshuse i bygderne, Sermersooq Musikskole, Kulusuk Musikhus.  
I budget 2022 afsættes der 10,3 mio. kr. til andre fritidsaktiviteter.  

 
Biblioteksvæsnet 
Kommunen driver biblioteker i alle kommunens byer og bygder. De kommunale biblioteker er 
sammenlagt med skolebibliotekerne og ligger derfor på skolerne. I Nuuk er det Landsbiblioteket 
under Selvstyret. Landsbiblioteket forsyner alle landets kommunale biblioteker med nye 
grønlandsk udgivet bøger eller grønlandsrelateret bogudgivelser. Budgettet til kommunens 
kommunale biblioteker er på 402 t.kr. i 2022.  

 
Museer  
Kommunen driver seks museer - Nuuk Kunstmuseum, Nuutogaq - Nuuk Lokalhistorisk Museum, 
Niels Lynges Hus, Paamiut Museum, Ammassalik Museum – Tasiilap Katersugaasivia og 
Ittoqqortoormiit Museum. De kommunale museer har til formål at udbrede, formidle og fremvise 
den grønlandske kultur og Kommuneqarfik Sermersooqs lokale særpræg og naturhistorie for 
kommunens borgere og andre gæster. I budgettet for 2022 afsættes 4,5 mio. kr. til drift af de 
kommunale museer. 
 

Andre kulturelle tiltag 
Formålet dækker over udgifter til at drive arrangementer med kulturelt indhold. 
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kultur- og fritidsvirksomhed i kommunen og 
fastsætter mål og rammer herfor med henblik på at give kommunens borgere mulighed for at 
udvikle, udøve og benytte sig af en mangfoldighed af kulturelle tilbud. Blandt andet uddeles midler 
fra Sermeq puljen til kunstnere og arrangementer, som er med til at sikre et livligt kulturliv i 
Kommuneqarfik Sermersooq. Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er ligeværdige ejere af 
Katuaq og sikrer derfor i fællesskab et tilskud til husets drift. I 2022 er det afsat et budget på 21,2 
mio. kr. til kulturelle tiltag i kommunen.  Der afsættes dermed en række nye midler til at 
genopstarte kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq efter års coronapause.   
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Nye tiltag i budget 2022 

 
 

09. Infrastruktur       

 
 
Området 09. Infrastruktur omfatter kommunens løbende renholdelse og vedligehold af stier og 
vejnet, havne, kloak og offentlige pladser. Samlet er der afsat 24 mio.kr. til drift og vedligehold af 
infrastruktur i kommunen.  
 
Havne og skibstrafik  
Formålet omfatter kommunens drift og vedligeholde af havneanlæg, samt ponton- og 
fortøjningsbroer, beddinger, kraner i kommunens byer og bygder. I budget 2022 afsættes 873 t.kr. 
til formålet.   
 
  

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

08. Fritid, kultur og religion

Fodboldbaner - Servicekontrakt Idræt 080102 575.000 575.000 575.000 575.000

Nedlæggelse af Sport Event Nuuk Oquna Idræt 080102 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Undersøgelse af samarbejdsmuligheder med 

Grønlands Idrætsforbrund Idræt 080102
0 0 0 0

Delvis normalisering af budgetter for museer og 

kulturinstitutioner efter Covid-19 besparelser i 2021 Museumsvirksomhed 080203 470.000 470.000 470.000 470.000

Konsekvenser af overenskomster på kulturområdet Museumsvirksomhed 080203 124.000 124.000 124.000 124.000

Ammassalik Museum, Tasiilaq Museumsvirksomhed 080203 250.000 250.000 250.000 250.000

Driften af Multiværksted i Paamiut Andre kulturelle tiltag 080204 350.000 350.000 350.000 350.000

Kultur som løftestang - Genetablering af 

kulturaktiviteter efter etårig besparelse 2021 Andre kulturelle tiltag 080204 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

Delvis normalisering af budgetter for museer og 

kulturinstitutioner efter Covid-19 besparelser i 2021 Andre kulturelle tiltag 080204 150.000 150.000 150.000 150.000

Konsekvenser af overenskomster på kulturområdet Andre kulturelle tiltag 080204 24.000 24.000 24.000 24.000

Strukturel omlægning i Sundhed, fritid og kultur Andre kulturelle tiltag 080204 -115.000 -230.000 -230.000 -230.000

Illorput – forhøjet rengøringsbidrag efter leje Andre kulturelle tiltag 080204 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Illorput –Værkstedsleje pr. time Andre kulturelle tiltag 080204 0 0 0 0

Illorput – Tilmeldingsgebyr kurser Illorputs værksteder Andre kulturelle tiltag 080204 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800

Mere brug af kulturelle emner i undervisning i 

folkeskoler Andre kulturelle tiltag 080204
0 0 0 0

Ittoqqortoormiuts 100-års jubilæum Andre kulturelle tiltag 080204 0 0 150.000 0

Kittat i Tasiilaq Andre kulturelle tiltag 080204 900.000 900.000 900.000 900.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

09. Infrastruktur 24.160.956 24.160.956 24.160.956 24.160.956

Havne og skibstrafik 090201 873.000 873.000 873.000 873.000

Veje, broer, trapper 090203 7.323.000 7.323.000 7.323.000 7.323.000

Snerydning 090301 10.696.000 10.696.000 10.696.000 10.696.000

Kloak 090303 2.097.956 2.097.956 2.097.956 2.097.956

Pladser, legepladser m.v. 090304 2.412.000 2.412.000 2.412.000 2.412.000

Kirkegårde 090305 759.000 759.000 759.000 759.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Veje, broer og trapper  
Kommunen er ansvarlig for renholdelse og vedligehold af veje, broer, trapper og stier. Veje, broer, 
stier og trapper skal være vedligeholdte, sikre og fremkommelige for kommunens borgere. 
Kommunen har i budget 2022 afsat 7,3 mio. kr. til veje, broer og trapper  
 
Snerydning  
Formålet dækker over kommunens udgifter til vintervedligehold af det offentlige vejnet og 
offentlige pladser. Snerydningen i kommunen foretages som en kombination mellem private 
snerydningskontrakter og kontrakter med kommunens Interne Entreprenører. I budgettet er der 
afsat 10,7 mio. kr. til snerydning.  
 
Kloak 
Kommunen er ansvarlig for renholdelse og vedligehold af spildevandssystemet i kommunens byer 
og bygder. Kommunens kloaksystemer skal være velfungerende, så det sikrer mod 
affaldsspredning, oversvømmelser i byrummet. I budgettet for 2022 er der afsat 2 mio. kr. til 
kommunens kloaksystemer.  
 
Pladser, legepladser mv. 
Kommunens pladser, rekreative anlæg og legepladser skal bidrage til skabelse af attraktive byrum 
med spændende udendørsaktiviteter. Kommunen har derfor et ansvar for løbende af renholde og 
vedligeholde pladserne i byer og bygder. Der er i 2022 afsat 2,4 mio. kr. til vedligehold af 
kommunens pladser og rekreative områder.   
 
Kirkegårde  
Kommunens kirkegårdsfaciliteter skal være tilgængelige og tilstrækkelige, så alle der ønsker det 
kan blive begravet i omgivelser, der signalerer respekt for de afdøde. Derudover skal kirkegårdene 
være tilgængelige for kommunens borgere. Der er i budgettet for 2022 afsat 759 t.kr. til 
vedligehold af kommunens kirkegårde.  

 
Nye tiltag i budget 2022 
Der er ikke nye tiltag vedrørende drift og vedligehold af kommunens infrastruktur i budget 2022. 
På anlægsområdet igangsættes en række nye projekter, der har til formål at forbedre 
infrastrukturen i kommunens byer og bygder.   
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10. Forsyning  

 
 
Området 10. Forsyning omfatter de kommunale aktiviteter inden for renovationsområdet, 
boligforsyning, drift af servicehuse i bygderne samt driften af det kommunale forbrændingsanlæg. 
I budget 2022 er der samlet afsat 3,1 mio.kr. til forsyningsområdet.  
 
Energiforsyning (el, vand og varme) 
Formålet omfatter drift og vedligehold af kommunens taphuse og anden vandforsyning i 
kommunens bygder og områder af byerne, hvor der ikke er indlagt vand. Den direkte 
vandforsyning og vedligeholdelse af denne er Nukissiorfiits ansvarsområde. Kommunen betaler for 
driften i form af el-frostsikring, el og faktisk vandforbrug. Der er i budget 2022 afsat 442 t.kr. til 
formålet.  
 
Renovation 
Kommunen er ansvarlig for indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle 
kommunens byer og bygder. Indsamlingen af dag- og natrenovation er i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk 
udliciteret til private aktører i henhold til en kommunal servicekontrakt. Kommunen driver selv 
indsamlingen i resterende bygder og i Ittoqqortoormiit. Renovationsområdet er næsten 
udgiftsneutralt. I 2022 er der afsat 239 t.kr. til renovation.    
 
Boligforsyning  
Kommunen er ansvarlig for sagsbehandlingen af 20/20/60-lån (boliglån) og servicering af 
lånepuljen. Herunder påtegninger af pantebreve, depotstyring, ejerskifteafdrag, styring af 
tilbagebetaling i form af renter og afdrag samt almindelig inkassovirksomhed.  
Kommunen modtager et lovpligtigt gebyr, hver gang et boliglån håndteres i forbindelse med et 
ejerskifte. Der forventes derfor en indtægt på 2 mio.kr. i budget 2022 på boligforsyningsområdet.  
 
Kollektiv trafik  
Kommunen ejer Nuup Bussi, som er ansvarlig for driften af den kollektive trafik i Nuuk. Hvert år 
støtter kommunen Nuup Bussi med et driftstilskud på 2,5 mio.kr.  
 
Servicehuse 
Kommunen driver servicehuse i Ittoqqortoormiit og i alle kommunens bygder. Ideen bag 
servicehuset er, at stille et passende samlingssted med el-, vand- og varmeinstallationer m.m. til 
rådighed for: 

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

10. Forsyning 3.132.504 2.632.504 2.132.504 1.632.504

Energiforsyning (el, vand og varme) 100101 442.000 442.000 442.000 442.000

Renovation 100102 238.600 238.600 238.600 238.600

Boligforsyning 100105 -2.020.000 -2.520.000 -3.020.000 -3.520.000

Kollektiv traffik 100106 2.466.800 2.466.800 2.466.800 2.466.800

Servicehuse 100107 2.753.980 2.753.980 2.753.980 2.753.980

Skorstensfejning 100108 0 0 0 0

Forbrændingsanlæg 100109 -748.876 -748.876 -748.876 -748.876

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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• Vask af tøj. 

• Badning. 

• Vask og behandling af skind. 

• Arbejde med husflid og sløjd 
I 2022 harmoniseres og nedsættes alle taksterne for kommunens servicehuse, således at alle 
borgere så vidt muligt har lige adgang til den offentlig service.  
Budgettet til kommunens servicehuse ligger på 2,8 mio. kr. i 2022.  
 
Skorstensfejning 
Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at udføre lovpligtig storstensfejning. Kommunen 
er ligeledes ansvarlige for registrering af skorstene, ligesom der opkræves betaling for den 
lovpligtige rensning. Nettobudgettet til skorstensfejning er lig nul. De forventede udgifter til og 
indtægter fra skorstensfejning forventes at ligge på 1 mio. kr. i 2022.    
 
Forbrændingsanlæg  
Den kommunale drift af affaldsanlæg og ordninger er delvist gebyrfinansieret. Affaldsgebyrerne 
fremgår af det kommunale takstblad, der opdateres årligt. Private husholdninger skal betale 
gebyrer for afhentning af dagrenovation. Det er gratis for private at aflevere affald til de 
kommunale anlæg. Virksomheder, institutioner og havne skal betale for afhentning og aflevering 
af alt affald. I budget 2022 forventer kommunen en indtægt på 749 t.kr. fra de kommunale 
forbrændingsanlæg.  
 
Nye tiltag i budget 2022 

 

 

11. Beredskab og kriminalforsorg   

 
 
Området 11. beredskab dækker over udgifterne til det kommunale beredskab. I 2022 afsættes et 
budget på 16 mio. kr.  
 
  

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

10. Forsyning 

Indtægtsforhøjelse på renovationsområdet Renovation 100102 -1.917.000 -1.917.000 -1.917.000 -1.917.000

Indtægtsreduktion på forbrænding Renovation 100102 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Boligforsyning - ejerskiftegebyr Boligforsyning 100105 -2.020.000 -2.520.000 -3.020.000 -3.520.000

Tilbagerulning til 2019 takster vedr. servicehuse   Servicehuse 100107 0 0 0 0

Takster vedr. servicehusene nedsættes og 

harmoniseres til laveste niveau Servicehuse
100107 0 0 0 0

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

11. Beredskab & kriminalforsorg 16.171.195 16.171.195 16.171.195 16.171.195

Beredskab 110101 16.171.195 16.171.195 16.171.195 16.171.195

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Beredskabet 
Kommuneqarfik Sermersooq har et redningsberedskab i fire forskellige byer og otte bygder, med 
fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre. Udover redningsberedskab er 
kommunen ansvarlig for at føre løbende brandtilsyn på offentligt tilgængelige bygninger i 
kommunen. I 2022 øges taksten for udrykning med 2 pct. I 2022 afsættes 16,1 mio. kr. til 
beredskabet i kommunen.  
 
Nye tiltag i budget 2022 

 
 

16. Administration    

 
Områder 16. Administration dækker over kommunens administrative udgifter til tværgående 
funktioner som HR, Løn, Indkøb, Facility og Kantinedrift samt økonomiafdelingen. Samlet har 
Kommuneqarfik Sermersooq afsat et budget for 2022 på 234 mio. kr. for område 16. 
Administration.  
 
Sekretariat 
Formålet dækker over udgifter til driften af staben i kommunes fem forvaltninger.  
Forvaltningernes stabsfunktioner er med til at sætte fokus på god ledelse, god 
myndighedsudøvelse og god økonomistyring, som er afgørende for ressourceforbruget til selve 
udførelsen af kommunens mange driftsopgaver. Herudover dækker formålet ligeledes udgifter til 
Facility, kantinedrift og række andre tværgående administrative funktioner. I budget 2022 
afsættes 108 mio. kr. til den administrative stab i kommunen.  
 
Økonomi   
Formålet dækker over udgifter til kommunens økonomiafdeling, som er ansvarlig for kommunens 
betalinger til kreditor, overførsler til borger, opkrævninger af debitor samt for kommunens 
budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Budget for Økonomi i 2022 ligger på 19,7 mio. kr.  
 
HR 
Formålet dækker over udgifter til kommunens HR-afdeling. HR håndterer rekruttering, ansættelse, 
opsigelser/afskedigelser og andre ansættelsesrettelige sager for samtlige forvaltninger. Derudover 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

11. Beredskab

Indtægt fra takster vedr. udrykning jf.  2%-stigning Beredskab 110101 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

16. Administration 233.917.864 234.217.864 234.117.864 234.217.864

Sekretariat 160101 108.368.272 108.568.272 108.568.272 108.568.272

Økonomi 160102 19.671.200 19.671.200 19.671.200 19.671.200

HR 160103 34.079.232 34.179.232 34.079.232 34.179.232

IT-drift 160104 62.813.812 62.813.812 62.813.812 62.813.812

Bygninger/ejendomsdrift 160105 8.225.348 8.225.348 8.225.348 8.225.348

Kontingenter og tilskud 160107 760.000 760.000 760.000 760.000

Budgetoverslagsår 
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udbetaler HR løn til samtlige af kommunens ansatte. HR omfatter ligeledes Organisation og 
Udvikling, der arbejder på at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet, styrke kommunens leder og sikre 
god onboarding af alle nye medarbejdere i kommunen. Derudover arbejder kommunen på at 
forbedre det tværfaglige samarbejde mellem forvaltningerne igennem projektet Kivitsisuuvugut, 
som drives af Organisation og Udvikling.  I budget 2022 er der afsat 34 mio. kr. til HR. 
 
IT-drift  
Kommunens IT-afdeling skal, med øget fokus på processer, være med til at effektivisere 
arbejdsgangene i kommunen. Derudover skal IT sikre en systemmæssig overholdelse af 
persondataloven og andre lovgivninger relateret til sagsbehandlingen. IT-afdelingen driver 
ligeledes skolerne IT-system.  
I budget 2022 er der afsat 62,8 mio.kr. til IT-drift.  

 
Bygninger og ejendomsdrift 
Formålet dækker over udgifter til kommunens administrative bygninger. Herunder udgifter til 
administrative erhvervslejemål, forsyningsudgifter samt tele og dataafgifter. I 2022 afsættes et 
budget på 8,2 mio. kr. til driften af kommunens administrationsbygninger.  
 
Nye tiltag i budget 2022 

 

 

17. Finansielle poster    

  
 

Nye tiltag til budget 2022 Formål Formål Budgetår
Hele kr. navn nr: 2022 2023 2024 2025

16, Administration 

Aalborgdage Sekretariat 160101 -200.000 0 0 0

Normalisering af Indkøbsbudgettet Sekretariat 160101 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000

Politisk kommunikationsstrategi Sekretariat 160101 0 0 0 0

Udarbejdelse af integrationspolitik Sekretariat 160101 0 0 0 0

Omplacering af OCN-midler Sekretariat 160101 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Besparelser på administrationen Sekretariat 160101 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Administrative besparelser Sekretariat 160101 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Bilpark Sekretariat 160101 2.865.404 2.865.404 2.865.404 2.865.404

Neutralisering af indkøbspulje Sekretariat 160101 5.203.644 5.203.644 5.203.644 5.203.644

Besparelser på konsulentudgifter Økonomi 160102 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Flere ressourcer til HR HR 160103 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pensionsmidler til lærlinge og elever HR 160103 500.000 500.000 500.000 500.000

Besparelse på employer branding HR 160103 -100.000 0 -100.000 0

Besparelse på personalepleje HR 160103 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Besparelse på FOKU-kursusmidler HR 160103 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Normalisering af kommunens IT-budget IT-drift 160104 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår

Formål niveau 1 og 3 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

17. Finansielle poster -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000 -7.440.000

Finansielle anlægsinvesteringer 170101 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000 -19.440.000

Afskrivninger 170201 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 
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Område 17. Finansielle poster dækker over kommunens udgifter til finansielle poster, som blandt 
andet omfatter udbytter fra selskaber ejet af Selvstyret og kommunen, tilskrevne renter på 
indeståender og gæld, afskrivninger og kursreguleringer. I budget 2022 forventes en indtægt på 
7,4 mio. kr.  
 
Finansielle anlægsinvesteringer  
På formålet registreres kommunens udbytter fra selskaber ejet af Selvstyret eller kommunen. 
Derudover dækkes kommunens udgifter til renter og kursreguleringer her. I budget 2022 er der en 
forventet indtægt på formålet på 19,4 mio. kr. 

 
Afskrivninger 
Formålet dækker over uerholdelige restancer til kommunen, som afskrives regnskabsmæssigt 
under dette formål. Det er Grønlands skattestyrelse der er ansvarlig for at fordringen inddrives, 
men kommunen må gerne informere borgere om skyldige saldi. I 2022 forventer kommunen at 
afskrive 12 mio.kr.  
 
Nye tiltag i budget 2022 
Der er ikke nye tiltag på området i budget 2022. 
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10. Formålsbeskrivelser vedrørende anlæg, formål niveau 1  
Kommunen vedtager med budgettet et katalog af anlægsprojekter, som ønskes gennemført. Det 
er besluttet at selve de afsatte budgetrammer for hvert enkelt projekt ikke offentliggøres, da 
kendskab til de afsatte budgetrammer antages potentielt at kunne påvirke resultatet af de 
licitationer der skal gennemføres for de enkelte projekter.  
 
I tabellen nedenfor redegøres der for de afsatte budgetbeløb summeret på formålsniveau 1 i 
budgetperioden 2022-2025. I de efterfølgende tekstbemærkninger redegøres der for, hvilke 
projekter der er afsat midler til under hver at de nævnte formålskonti i tabellen. 
 

 
 
I tabellen nedenfor redegøres der for de afsatte anlægsoverslag summeret på formålsniveau 1 i 
anlægsoverslagsperioden 2026-2030. Kommunalbestyrelsen tager jf. budgetloven alene 
bevillingsmæssig stilling til budgetåret samt 3 budgetoverslagsår, men da anlægsprojekter typisk 
har en længere planlægningshorisont end 4 år, arbejder kommunen desuagtet med en 
planperiode, der rækker yderligere 5 år ud i fremtiden.  
 

 

Anlægsbudget for 2022 fordelt på formål niveau 1

Formål niveau 1 Formål Budgetår

Hele kr. nr: 2022 2023 2024 2025

01. Skatter, afgifter & overførsler 01 0 0 0 0

02. Folkestyre & demokrati  02 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

03. Udvikling & uddannelse 03 10.200.000 27.100.000 66.500.000 69.800.000

04. Erhvervsudvikling 04 3.000.000 6.500.000 6.500.000 3.000.000

05. Sociale formål 05 6.250.000 6.250.000 7.000.000 4.500.000

07. Teknik, miljø & plan 07 71.300.000 64.750.000 38.850.000 29.800.000

08. Fritid, kultur & religion 08 2.300.000 2.800.000 800.000 800.000

09. Infrastruktur 09 54.150.000 27.500.000 31.500.000 20.750.000

10. Forsyning 10 3.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

11. Beredskab & kriminalforsorg 11 8.200.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000

16. Administration 16 87.379.000 94.387.000 90.887.000 91.240.000

17. Finansielle poster 17 0 0 0 0

I alt 253.779.000 266.187.000 278.937.000 256.790.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetoverslagsår 

Anlægsoverslag for 2026-2030  fordelt på formål niveau 1

Formål niveau 1 Formål

Hele kr. nr: 2026 2027 2028 2029 2030

01. Skatter, afgifter & overførsler 01

02. Folkestyre & demokrati  02 6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     

03. Udvikling & uddannelse 03 69.900.000   70.200.000   70.500.000   70.700.000   70.800.000   

04. Erhvervsudvikling 04 3.000.000     3.000.000     3.000.000     3.000.000     3.000.000     

05. Sociale formål 05 15.000.000   15.000.000   13.250.000   4.000.000     4.000.000     

07. Teknik, miljø & plan 07 59.800.000   59.800.000   54.800.000   53.800.000   53.800.000   

08. Fritid, kultur & religion 08 800.000         10.800.000   10.800.000   10.800.000   10.800.000   

09. Infrastruktur 09 19.750.000   40.250.000   44.250.000   51.250.000   55.250.000   

10. Forsyning 10 12.500.000   2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     

11. Beredskab & kriminalforsorg 11 16.400.000   10.400.000   10.400.000   10.400.000   10.400.000   

16. Administration 16 92.640.000   96.740.000   103.840.000 105.140.000 104.040.000 

17. Finansielle poster 17 -                 -                 -                 -                 -                 

I alt 295.790.000 314.190.000 318.840.000 317.090.000 320.090.000 

+ = udgifter, - = indtægter

Planperiode 2026-2030
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02. Folkestyre og demokrati    

Området 02. Folkestyre og demokrati dækker over kommunens udgifter til det politiske virke i 
kommunen. Samlet er der 2022 afsat et anlægsbudget på 8 mio. kr. til 02. Folkestyre og 
demokrati.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år, der planlægges med 
udgangspunkt i kommunens sektorplan for bygdeudvikling. 

03.Udvikling og uddannelse   

Området 03. Udvikling og uddannelse dækker over kommunens udgifter til dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. Samlet er der i 2022 afsat et anlægsbudget på 10,2 mio. kr.til 03. Udvikling og 
uddannelse. 
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år, herunder institution ved 
svømmehallen Malik, en integreret institution ved Radiofjeldet, en integreret institution ved 
Inussivik, en daginstitution ved ny skole i midtbyen, en integreret institution ved 4C3 Mitsimmavik, 
en integreret institution ved Sinarsua, samt til ny skole og AKO i midtbyen. 

04. Erhvervsudvikling  

Området 04. Erhvervsudvikling dækker over kommunens udgifter til erhvervsudvikling inden for 
en række udvalgte sektorer, blandt andet fangst, fiskeri og turisme. Samlet er der i 2022 afsat et 
budget på 3 mio. kr. til 04. Erhvervsudvikling. 
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år, herunder til afholdelse af 
udgifter i forbindelse med kommunens sektorplan for det kystnære fiskeri, samt et kommende nyt 
agn- og vodbinderværksted i Paamiut. 

05. Sociale formål   

Området 05. Sociale formål dækker over kommunens udgifter til en række forskellige sociale 
tilbud til kommunens borgere i alle aldre, blandt andet personer med handicap eller særlige 
behov, ældre eller personer uden beskæftigelse. Samlet er der i 2022 afsat et budget på 6,25 mio. 
kr. til 05. Sociale formål. 
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til et hjemløsecenter i Nuuk, et nyt plejehjem i Tasiilaq og et ældrekollektiv i 
Ittoqqortoormiit. 

07. Teknik, miljø og plan   

Området 07. Teknik, miljø og plan dækker over kommunens udgifter til byggemodning, miljø- og 
naturtilsyn samt vedligeholdelse af kommunens byer og bygder. Samlet er der afsat et budget for 
2022 på 71,3 mio. kr. for området.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til helhedsplan for Paamiut, til byens pladser og torve langs gågaden, til rekreative formål, 
en pulje til infrastruktur og byggemodning samt midler til en række konkrete allerede besluttede 
byggemodningsprojekter, til omlægning af transmissionslinje i Nuuk, til asfaltering i Tasiilaq, til vej 
langs elven på nordlig side i Tasiilaq, til kloakering i Tasiilaq, til fælles spildevandsplan, til sanering 
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og oprydning i Grønnedal, til sanering og nedrivning i 5 bygder på østkysten, til oprydning af 
bydger inkl. Ittoqqortoormiit, til pulje til sanering i Tasiilaq, til modtagestation og materielgård i 
Paamiut samt til en multihal til kommunens maskiner i Arsuk. 

08. Fritid, kultur og religion   

Området 08. Fritid, kultur og religion omfatter kommunens udgifter indenfor fritidsundervisning, 
kultur- og folkeoplysning, forsamlingshuse, kommunens museer og biblioteker.  Samlet er der 
afsat et budget for 2022 på 2,3 mio. kr. for området.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til renovering af Katuaq, til ny fodboldbane i Fiskenæsset samt til udvidelse af 
Godthåbshallen. 

09. Infrastruktur       

Området 09. Infrastruktur omfatter infrastrukturprojekter samt kommunens udgifter til stier og 
vejnet, havne, kloak og offentlige pladser. Samlet er der afsat et budget for 2022 på 54,2 mio. kr. 
for området.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til bedre internet på Østkysten, ny vej i forbindelse med lufthavnsudvidelsen. Uddybning af 
inderhavn i Tasiilaq. 3 nye pontonbroer til Tasiilaq. Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i 
Ittoqqortoormiit. Udrulning af elstandere til elbiler. Siorarsiorfik-tunnel. Nuussuaq tunnel. 
Forbedring af vejforbindelse mellem Nuuk og Qinngorput. Renovering af bro i Paamiut. Pulje til 
kloakrenovering. Kyststi i Nuuk. Belægning og belysning på området Naapittarfik i Nuuk. Etablering 
af nyt bådoplag med opfyld i Tasiilaq. Dyrekirkegård i Nuuk. Ny kirkegård samt ny vej til kirkegård i 
Kulusuk.  

10. Forsyning  

Området 10. Forsyning omfatter de kommunale aktiviteter inden for forsyningsområdet, her 
primært boligforsyning. I budget 2022 er der samlet afsat 3 mio.kr. til forsyningsområdet.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til Boligbyggeri i Tasiilaq og Paamiut. Til forsøgshus byggeri. Modernisering af boliger i 
Ittoqqortooormiit. Samt et projekt om boligbyggeri i alle bosteder. 

11. Beredskab og kriminalforsorg   

Området 11. beredskab dækker over udgifterne til det kommunale beredskab. I 2022 afsættes et 
budget på 8,2 mio. kr.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til Ny brandstation i Nuuk. Sektorplan for beredskabet. Ny brandstation i Paamiut. Ny 
brandstation i Tasiilaq. 
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16. Administration    

Område 16. Administration dækker over kommunens administrative udgifter til tværgående 
funktioner som HR, Løn, Indkøb, Facility og Kantinedrift samt økonomiafdelingen. I budget 2022 er 
der samlet afsat 87,4 mio. kr. til området.  
Midlerne er afsat til en række anlægsprojekter nu og i de kommende år. Herunder er der afsat 
midler til forundersøgelser, personbiler, udskiftning af arbejdskøretøjer, pulje til projektering, 
driftstilskud til NCD, midler til 1 og 5 års eftersyn af anlægsprojekter, midler til huslejeudligning, til 
udvikling af økonomisystem og fagmoduler til økonomisystemet samt til øvrige it-systemer, midler 
til vedligeholdelse af alle kommunens bygninger jf. sektorplan herfor, midler til leje af stålhal ved 
Pukkuffik af NCD, samt midler til tilskud til renovering af BSU-huse. 
 
 
 


