
 

Qaasuitsup Kommunia  Årsberetning 2009 

 

 

 

 
 

 
 

QAASUITSUP KOMMUNIA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ÅRSBERETNING 

2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

2 

 

Indholdsfortegnelse 
 

0.00 FORORD VED BORGMESTER JESS SVANE .................................................................... 4 

0.02 ÅRSRESULTAT .................................................................................................................... 5 

0.03 FORBRUGSOVERSIGT 2009 FOR STANDARDKONTI ..................................................... 6 

0.04 BY FORDELT REGNSKABSTAL......................................................................................... 7 

0.05 SAMLEDE OVERSIGT FRA KONTO 1 TIL 9 ....................................................................... 9 

1.00 ADMINISTRATIONEN .......................................................................................................... 9 

1.10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE ................................................................................................. 9 
1.11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING .......................................................................................... 11 
1.12 KANTINEN .......................................................................................................................... 14 
1.13 IT ...................................................................................................................................... 15 
1.18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER ................................................................................................ 15 

2.00 TEKNIK OG MILJØ ............................................................................................................. 16 

2.20 VEJE, BROER, ANLÆG OG TRAPPER M.V............................................................................... 17 
2.21 RENHOLDELSE, INKL. SNERYDNING ...................................................................................... 19 
2.22 LEVENDE RESSOURCER ...................................................................................................... 19 
2.23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER ......................................................................... 19 
2.25 BRANDVÆSEN .................................................................................................................... 20 
1.27 ØVRIGE TEKNISK VIRKSOMHED ........................................................................................... 21 

3.00 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET........................................................... 22 

3.34 BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER .............................................................. 22 
3.35 REVALIDERING ................................................................................................................... 26 
3.36 ERHVERVSEJENDOMME ...................................................................................................... 28 
3.37 KOMMUNALT ERHVERVSENGAGEMENT ................................................................................. 28 

4.00 DET SOCIALE OMRÅDE ................................................................................................... 35 

4.40 FRIPLADS FOR BØRN I DAGINSTITUTION ............................................................................... 36 
4.41 DØGNFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE ................................................................... 37 
4.43 FØRTIDSPENSION ............................................................................................................... 40 
4.44 UNDERHOLDSBIDRAG ......................................................................................................... 41 
4.45 OFFENTLIG HJÆLP ............................................................................................................. 42 
4.46 ANDRE SOCIALE YDELSER ................................................................................................... 44 
4.47 ÆLDREFORSORG ............................................................................................................... 45 
4.48 HANDICAPOMRÅDET ........................................................................................................... 50 
4.49  ANDRE SOCIALE UDGIFTER ................................................................................................. 52 

5.00 UNDERVISNING OG KULTUR........................................................................................... 53 

5-50 DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE ..................................................................... 54 
5.51 SKOLEVÆSENET ................................................................................................................ 68 
5.53 FRITIDSVIRKSOMHED .......................................................................................................... 87 
5.55 BIBLIOTEKSVÆSEN ............................................................................................................. 98 
5.56 MUSEER .......................................................................................................................... 102 
5.59 FORSKELLIGE KULTURELLE OG OPLYSENDE VIRKSOMHEDER ............................................... 104 

6.00 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ..................................................................................... 107 

6.66 - RENOVATION M.V. .......................................................................................................... 107 
6.68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ................................................................................ 109 

7.00 ANLÆG ............................................................................................................................. 110 

7.70 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDE ............................................................... 111 
7.71 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ADMINISTRATIONEN ........................................................ 112 



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

 

 

7.72 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE .................................................. 112 
7.73 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDET .............................................................. 113 
7.74 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET SOCIALE OMRÅDE .................................................... 113 
7.75 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET ........................... 113 
7.76 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .......................................... 114 
7.77 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BYGGEMODNING ............................................................. 114 

8.00 INDTÆGTER OG RENTER .............................................................................................. 114 

8.80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT .............................................................................................. 115 
8.81 SELSKABSSKAT ................................................................................................................ 115 
8.83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNINGSSKAT ........................................................................ 115 
8.85 RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB- OG GEVINST ...................................................... 115 
8.86 ANDRE INDTÆGTER .......................................................................................................... 115 
8.88 AFSKRIVNINGER ............................................................................................................... 116 
8.89 ÅRETS DRIFTSRESULTAT................................................................................................... 116 

9.00 FINANSFORSKYDNINGER .............................................................................................. 117 

9.90 LIKVIDE AKTIVE ................................................................................................................ 118 
9.91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER................................................................................... 118 
9.92 SKATTETILGODEHAVENDER .............................................................................................. 119 
9.93 LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER ................................................................................... 119 
9.94 UOMSÆTTELIGE AKTIVER .................................................................................................. 120 
9.96 KORTFRISTET GÆLD ......................................................................................................... 120 
9.97 LANGFRISTET GÆLD ......................................................................................................... 120 
9.98 REGULERENDE PASSIVER ................................................................................................. 121 
9.99 KAPITALKONTO ................................................................................................................ 121 

 



Qaasuitsup Kommunia  Årsberetning 2009 

 

4  

  

0.00 FORORD VED BORGMESTER JESS SVANE 
 
 

Regnskabsberetning, Qaasuitsup Kommunia, 2009. 

 
Det første år efter kommunesammenlægningen er nu overstået og regnskabet afsluttet. Kom-
munen kommer ud af 2009 med et undeskud før finansielle poster på 35 mio. og et overskud på 
2,5 mio. medregnet finansielle poster. 
 
Resultatet er påvirket af mange faktorer, en del har kommunen selv haft indflydelse på, men 
mange er eksterne påvirkninger, der har ramt kommunen hårdt i 2009.  
 
Kommunens budget tog udgangspunkt i de 8 gamle kommuners regnskaber og budgetter. Der 
var en forventning om en fornuftig primolikviditet da kommunen gik ind i 2009, en forventning 
der dog måtte nedjusteres væsentligt allerede i januar. Samme måned fik kommunen en reg-
ning fra skattestyrelsen på 32 mio., for regulering af de gamle kommuners indtægter. Disse to 
forhold gjorde, at vi allerede i foråret 2009 måtte gennemføre en række besparelser på drifts- og 
anlægsområdet. Besparelserne blev dog gennemført, uden at borgerservicen blev forringet. 
 
I løbet af foråret og sommeren lukkede en række indhandlings- og produktionssteder, hvilket fik 
ledigheden til at stige langt mere end sædvanligt for årstiden. Særligt hårdt ramt blev Kangaat-
siaq og Upernavik. Først med nye servicekontrakter med selvstyret, åbnede en stor del af dem 
igen. Indsættelse af et indhandlingsskib påvirkede også ledigheden, da indhandlingen lukkede 
de steder hvor skibet lå. 
 
Klimapåvirkningerne har nu medført, at der kan fiskes en større del af året. Især har det været 
tilfældet for Upernavik og Uummannaq. Den nemmere tilgang til fisken, har dog også medført at 
kvoterne er blevet fisket hurtigere end forventet, så fiskeriet har måtte stoppes i perioder. 
 
I efteråret blev kommunen på ny reguleret på skatteområdet, denne gang med 53 mio. Regule-
ringen kom så sent på året, at det ikke var muligt for kommunen af reducere budgettet tilsvaren-
de. Der er indgået en aftale med selvstyret om afviklingen af beløbet.  
 
2009 har været et meget lærerigt år, på både godt og ondt. Der er brugt mange ressourcer på at 
få økonomien til at hænge sammen og ikke mindst at sikre en fornuftig likviditet. Jeg vil godt 
takke personalet for den indsats de har ydet i årets løb, der er lagt mange kræfter i at få den nye 
kommune i drift. 
 
Det er min klare overbevisning, at vi i 2010 kan få konsolideret kommunens økonomi, så vi kan 
bruge vores ressourcer fremadrettet og skabe et solidt fundament for den udvikling vi ser kom-
me. 
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0.02 Årsresultat 

Konto Tekst BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelser 

8 Indtægtsområdet -970.081 -972.481 -948.959 -23.522 

1 Administration 162.959 170.821 182.287 -11.466 

2 Teknisk drift 60.167 59.677 65.376 -5.699 

3 Arbejdsmarkedsområdet 44.687 51.928 56.838 -4.910 

4 Socialområdet 219.084 230.773 243.226 -12.453 

5 Kultur og undervisning 359.075 347.154 359.953 -12.799 

6 Forsyningsvirksomheder 15.324 14.846 18.420 -3.574 

1-6 Driften 861.296 875.199 926.100 -50.901 

7 Anlægsområdet 63.332 55.481 57.783 -2.302 

1-7 I alt drifts- & anlægsudgifter 924.628 930.680 983.883 -53.203 

1-8 Råderum før konto 9 -45.453 -41.801 34.924 -76.725 

9 Statusområdet 31.300 28.441 -37.424   

  
Resultat -14.153 -13.360 -2.500   

  
Likvider,    PRIMO   28.530 28.530 28.530   

  
Likvider,   ULTIMO  42.683 41.890 31.030   

  Tilsynsrådskrav 5 %         

  
5% 46.231 46.534 49.194   

  7,5% 69.347 69.801 73.791   

  10% 92.463 93.068 98.388   
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0.03 Forbrugsoversigt 2009 for standardkonti 
  Forbrug 2009 Budget 2009 

01 Lønninger m.v. 629.002 608.544 

05 Personaleomkostninger 28.520 27.430 

06 Vacantboliger 8.240 7.750 

10 Kontorholdsudgifter 17.533 14.916 

11 EDB 14.176 12.239 

12 Fremmede tjenesteydelser 65.769 57.809 

15 Varekøb 24.882 21.094 

16 Forplejningsudgifter 16.416 17.697 

20 Anskaffelse af materiel og inventar m.v. 22.469 23.197 

21 Driftsmidler m.v. 51.419 46.718 

22 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 18.654 19.350 

25 Husleje m.v. 3.827 3.810 

30 Skattepligtige sociale ydelser 258.136 260.994 

31 Ikke skattepligtige sociale ydelser 60.546 58.734 

35 Tilskud til foreninger og private virksomheder 23.397 22.280 

42 Betalinger til Selvstyret og andre kommuner 25.594 26.596 

46 Renteudgifter og kurstab 3.441 4.245 

48 Afskrivning på udestående fordringer 27 4.885 

50 Anlægsudgifter 71.326 59.949 

70 Takstbetaling -16.740 -19.087 

71 Lejeindtægter -9.068 -8.561 

79 Øvrige indtægter -55.311 -57.057 

82 Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner -806.414 -809.272 

86 Renteindtægter og kursgevinster -13.407 -16.686 

90 Finansforskydninger -404.574 -429.784 
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0.04 By fordelt regnskabstal 
 
Qaasuitsup 

Kommunia     Årsresultat for 2009 - by fordelt     

  DRIFT     ANLÆG     I alt 

  Budget Regnskab Afvigelser Budget Regnskab Afvigelser afvigelser  

  2009 2009   2009 2009     

Konto 1 - 8 konto 1-6 konto 1-6 konto 1-6 konto 7 konto 7 konto 7 konto 1-7 

KANGAATSIAQ 65.412 69.952 -4.540 630 218 412 -4.128 

AASIAAT 138.060 141.357 -3.297 8.651 10.087 -1.436 -4.733 

QASIGIANNGUIT 57.413 60.557 -3.144 7.174 3.435 3.739 595 

ILULISSAT 217.266 225.240 -7.974 21.700 28.247 -6.547 -14.521 

QEQERTARSUAQ 47.099 47.689 -590 5.241 4.579 662 72 

UUMMANNAQ 119.530 121.176 -1.646 6.879 5.284 1.595 -51 

UPERNAVIK 132.366 134.577 -2.211 2.745 2.553 192 -2.019 

QAANAAQ 40.607 39.455 1.152 3.239 3.381 -142 1.010 

QAASUITSUP 57.446 86.097 -28.651 -778   -778 -29.429 

I alt 875.199 926.100 -50.901 55.481 57.783 -2.302 -53.203 
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Råderumsoversigt for 2009 
  Budget revision nr. 3-2009 

 
Regnskab 2009 

 
Betegnelse 

 
Betegnelse 

 
Indkomstskat 2009 420.000 Indkomstskat 2009 420.000 

Skattereguleringer før 2009 
 

Skattereguleringer før 2009 -20.739 

Udbytteskat & Selskabsskat 
 

Udbytteskat & Selskabsskat 9.888 

Bloktilskud og udligning 525.321 Bloktilskud og udligning 525.785 

Andre indtægter & renteudgifter 27.160 Andre indtægter & renteudgifter 14.025 

Indtægter total 2009 972.481 Indtægter total 2009 948.959 

Forventet årsresultat før konto 9, overskud - 41.801 Driftsresultat før konto 9, Underskud 34.921 

Finansforskydninger 2009 
 

Finansforskydninger 2009 
 

Restanceudvikling 19.600 Restanceudvikling 11.900 

Udsving i diverse regninger 0 Udsving i diverse regninger 2.000 

kommunale boligudlån 4.000 Kortfristet gæld 5.035 

Afdrag på langfristet gæld 6.700 Afdrag på langfristet gæld 5.000 

Regulering for tidligere år, jan 2009 30.941 Regulering for tidligere år, jan 2009 30.941 

Skat for 2008, afregnet i 2009 8.100 Skat for 2008, afregnet i 2009 8.100 

Kort fristede gæld 7.600 Kort fristedet gæld 5.600 

Bilag fra 2008 bogført i 2009 10.000 Bilag fra 2008 bogført i 2009 7.000 

Nyt banklån - kassekredit -60.000 Nyt banklån - kassekredit -60.000 

  
Lån fra Selvstyr -53.000 

Finansforskydninger total 2009 26.941 Finansforskydninger total 2009 -37.424 

    
Økonomisk råderum 2009 945.540 Økonomisk råderum 2009 986.383 

Forhøjelse med 1 skatteprocent 
 

Forhøjelse med 1 skatteprocent 
 

Eventuel tilførsel af likviditet 
 

Eventuel tilførsel af likviditet 
 

Endeligt økonomisk råderum 945.540 Endeligt økonomisk råderum 986.383 

Driftsomkostninger 875.199 Driftsomkostninger 926.100 

Anlægsomkostninger, kommunale 55.481 Anlægsomkostninger, kommunale 57.783 

Totale omkostninger 2009 930.680 Totale omkostninger 2009 983.883 

Resultat kontra råderum 14.860 Resultat kontra råderum 2.500 

Kassebeholdning primo 28.530 Kassebeholdning primo 28.530 

Kassebeholdning ultimo 43.390 Kassebeholdning ultimo 31.030 

5% 46.534 5% 49.194 

7,5% 69.801 7,5% 73.791 

10% 93.068 10% 98.388 
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0.05 Samlede oversigt fra konto 1 til 9 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

1 Administration 173.595 162.959 162.280 170.821 182.288 -11.467 -6 

2 Teknisk område 61.174 60.067 59.467 59.677 65.376 -5.699 -9 

3 Arbejdsmarkedsområdet 50.540 44.687 49.270 51.928 56.838 -4.910 -9 

4 Socialområdet 228.784 218.884 223.084 230.773 243.226 -12.453 -5 

5 Kultur og undervisning 370.962 359.075 354.075 347.154 359.953 -12.799 -4 

6 Forsyningsvirksomhed 15.324 15.324 14.624 14.846 18.420 -3.574 -19 

Total Driftsomkostninger 900.379 860.996 862.800 875.199 926.101 -50.902 -5 

7 Anlægsområdet 67.191 63.252 62.554 55.481 57.783 -2.302 -4 

Total 

Drift og anlægsudgif-

ter 967.570 924.248 925.354 930.680 983.883 -53.203 -5 

8 Indtægter -975.418 -970.081 -972.481 -972.481 -948.959 -23.522 2 

Total Resultat før konto 9 -7.848 -45.833 -47.127 -41.801 34.924 -76.725 #### 

9 Statuskonti 0 31.300 31.300 28.441 -37.424 65.865 #### 

Total Resultat fra 1-9 -7.848 -14.533 -15.827 -13.360 -2.500 -10.860 #### 

 

 

 

1.00 Administrationen 

1.10 Udgifter til folkevalgte 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

10 Folkevalgte 15.486 15.486 19.198 19.445 20.380 -935 -5 

11 Administration 143.806 126.959 122.589 130.378 134.712 -4.334 -3 

12 Kantinedrift 1.460 1.460 1.460 1.460 1.003 457 46 

13 IT 4.013 9.234 10.013 11.513 13.362 -1.849 -14 

18 Tværgående aktiviteter 8.830 9.820 9.020 8.025 12.831 -4.806 -37 

Total Administration 173.595 162.959 162.280 170.821 182.288 -11.467 -6 
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Modtaget bemærkninger fra direktionen 
 

Konto 10 udgifter til folkevalgte, fælles 
Udgifter til overgangsudvalget på tkr. 1.485 som er afholdt i 2008 er overført til 2009, så kontoen 
kan lukkes og afsluttet. Derfor er der merforbrug i 2009. 

 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 10 udgifter til folkevalgte  
Som følge af valget omkring bygdebestyrelsen i 2009 har der været mere lønninger til bygdebe-
styrelse, hvorfor der er merudgift på området. 
 
I 2009 blev der afholdt valg til bygdebestyrelsen, hvor udgifter til nyvalgte medlemmer blev af-
holdt fra denne konto, hvilket har medført en merudgift, da bevillingen ikke har været justeret til-
svarende. Konto 10 har således et overforbrug på i alt ca. 100.000,- kr. 
 

Modtaget bemærkninger fra Ilulissat 
 

Konto 10 udgifter til folkevalgte 
I forbindelse med udarbejdelse  af budget 2009 blev budgettet ikke justeret i henhold til den nye 
bekendtgørelse der gælder fra 1.1.2009 om vederlag til bygdebestyrelsen, derfor er der medført 
merudgift i 2009. Konto 10 har således tilpasset med udgifterne efter justering. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 10 udgidter til folkevalgte 
Tjenesterejser for kredsmandat er betalt fra direktionen. Kontoen traktement er ikke fuldt ud ud-
nyttet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

Konto 10 folkevalgte :  
Konto 10-02 - Bygebestyrelse 

Der er budgetteret til dette område i alt kr. 1.637.000, heraf udgør forbruget 1.616.327 eller 
98,7% som er brugt til vederlag, tjenesterejser samt til traktement i forbindelse med mødedelta-
gelse 
 

10-03 Kommissioner, råd og nævn. 
Til denne konto er der budgetteret kr. 4.000, heraf udgør forbruget 3.995,00 eller 99,9%. 
 

Valg 
Konto 10-11: 
Budgetteret dette område er i alt kr. 61.000. Forbruget udgør 59.940 eller 98,3%. 
 

Folkevalgte, øvrige udgifter 
Konto 10-16: 
Budgetteret dette område i alt kr. 206.000 heraf udgør 133.059 eller 64,6%,  hvor dette meste er 
brugt, til køb af juletræer til bygder samt køb af gaver. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 10-02 Udgifter til folkevalgte – bygdebestyrelser 
Budget    805.000 
Tillæg 1.131.000 
Forbrug 1.931.477 
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Man havde ellers budgetteret kr. 805.000 til konto 10-02, men da man så fandt ud af at primært 
vederlag til bygdebestyrelser ikke er nok har man tillægsbudgetteret kr. 1.131.000 – og da man 
har lavet tillæg er der mindre forbrug på kr. 4.523 – der betales vederlag til bygdebestyrelses-
medlemmer, udgifter til tjenesterejser og kurser samt traktement i forbindelse med møde-
deltagelse fra denne konto. 
 

Konto 10-03 Kommissioner, råd og nævn 
Budget 0 
Tillæg 4.000 
Forbrug 2.443 
 
Man havde ellers ikke budgetteret denne konto, men da det så blev nødvendigt i løbet af året 
har man tillægsbudgetteret på kr. 4.000. Der betales udgifter til traktement i forbindelse med 
møde-deltagelse fra denne konto.  
 

Konto 10-11 Valg 
Budget 51.000 
Tillæg 87.000 
Forbrug 152.212 
 
Der er foretaget 2 opgaver ang. valg og afstemning for året 2009. For det første er der foretaget 
valg til bygdebestyrelser og for det andet en afstemning ang. de kongelige. Overforbruget skyl-
des at Upernavik har mange bygder, og da vejret ikke er altid godt plejer man at leje både eller 
snescootere for at materialerne til valg eller afstemning kan bringes til bygderne mens der endnu 
er tid. Dette er sket sidste år, da man har været nødsaget til at leje en båd for at materialerne 
kan bringes til bygderne men der endnu var tid. 
 

10-16 Øvrige udgifter til folkevalgte 
Budget 299.000 
Forbrug 210.960 
 
Der budgetteres udgifter til børnenes julegodter i forbindelse med tænding af juletræ samt udgif-
ter i forbindelse med Grønlands Nationaldag. Derudover budgetteres udgifter til hæders- bevis-
ning. Der er sket et uforudset mindreforbrug for 2009. 
 
 

1.11 Den kommunale forvaltning 
 

Modtaget bemærkning fra direktionen, Direktør og chef, konsulenter 

 
Konto 11 den kommunal forvaltning 
Der har været overført personale fra områderne til direktionen i forbindelse med centralisering. 
Endvidere har der været nedjusteret af budget 2009 for månedsløn, som viser sig at være for 
høj.  
 
Der har været afhentet konsulentbistand udefra mere end man har regnet i forbindelse revision 
af skatteregnskab for 8 byer fra år 2006 til 2009 samt udarbejdelse af likviditetsbudget, derfor 
har der været overforbrug på fremmede tjenesteydelseskontoen. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
Sekretariatet har konto 10 udgifter til folkevalgte, konto 11 den kommunale forvaltning, konto 12 
kantinedrift, konto 18 tværgående aktiviteter og konto 44 underholdsbidrag som ansvarsområde. 
 

Konto 11 Den kommunale forvaltning 
Generelt set er forbruget i overensstemmelse med budgettet. Det skal dog nævnes, at der har 
været merudgift på 11, idet der fra centralt hold er foretaget en reduktion på lønninger.  
Konsekvensen heraf er, at der er et overforbrug på i alt. ca. 250.000,- kr. 
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Modtaget bemærkning fra Ilulissat 

 
Konto 11 Den kommunale forvaltning 
I løbet af 2009 har der været overført personale fra Ilulissat område til direktionen i forbindelse 
med centralisering. Derfor ser det ud som at der var rest af bevillingen. 

 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
11-00    Den kommunale forvaltning 
Konti vedrørende personaleomkostninger og fremmede tjenesteydelser er overskredet i forbin-
delse med nyansættelser af to udefrakommende ansøgere. 
 
Der er merindtægter i forbindelse med betaling for udstedelse af bopælsattester. I indtægterne 
indgår ligeliges betaling fra Grønlands Selvstyre til andel til lærlingeløn. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq, samt til bygderne 
 

Konto 11 Kontorhold, Kangaatsiaq 
Budget for 2009 9.188.000,- 
I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr.-1.389.000,- 
I slutningen af året var der på konto 11 en rest på kr. +1.011.000,00. 

Konto 11-00-35-10-00 Udgifter til kontorhold: 
Overforbrug på kr. -138.000,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. 

Konto 11-00-35-11-00 Udgifter til EDB. 
Overforbrug på kr. -69.000,00, det skyldes, at afholdelse af udgifter til EDB ved fejl er blevet af-
holdt af denne konto, direktionen skulle have afholdt udgifterne. 

Konto 11-00-35-12-00 Udgifter til fremmedtjenesteydelser. 
Overforbrug på kr. -70.000,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. 

Konto 11-00-35-71-00 Huslejeindtægter. 
Indtægter fra Skattemyndighederne for husleje er budgetteret for højt på kr. -126.000,00-inik. 

Konto 11-00-35-82-00 Indtægter fra Selvstyret. 
Der er budgetteret med kr. -130.000,00, men i alt er der indtægter på kr. -269.000,00, afholdlel-
se af udgifter til lærlinge og tilskud til løn for handicapkonsulenten budgetteret for lavt. 
 

Konto 11 Kontorhold, Attu. 
Budget for 2009 965.000,- 
I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr.-132.000,- 
I slutningen af året resterer der på konto 11 kr. -104.000,00. 

Konto 11-00-69-01-10 Løn - månedslønnede: 
Overforbrug på kr. -135.000,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr. -83.000,00, 
og at bevillingen var sat for lavt. 
 

Konto 11 Kontorhold, Iginniarfik. 
Budget for 2009 409.000,- 
I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr.-105.000,- 
I slutningen af året resterer der på konto 11 kr. -20.000,00. 

Konto 11-00-70-01-10 Løn - månedslønnede: 
Overforbrug på kr. -56.000,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr. -26.000,00, og 
at bevillingen var sat for lavt. 
 

Konto 11 Kontorhold, Ikerasaarsuk. 
Budget for 2009 407.000,- 
I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr.-97.000,- 
I slutningen af året resterer der på konto 11 kr. -1.000,00. 

Konto 11-00-71-01-10 Løn - månedslønnede: 
Overforbrug på kr. -20.000,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. 
 

Konto 11 Kontorhold, Niaqornaasuk. 
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Budget for 2009 909.000,- 
I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr.-172.000,- 
I slutningen af året resterer der på konto 11 kr. -222.000,00. 

Konto 11-00-72-01-10 Løn - månedslønnede: 
Overforbrug på kr. -196.000,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr.  
-20.000,00, og at bevillingen var sat for lavt. 

Konto 11-00-72-01-11 Løn – timelønnede. 
Overforbrug på kr. -31.000,00, det skyldes udgifter ifm. vikarer under ferie og kurser for perso-
nalet. 

Konto 11-00-72-10-00 Udgifter til kontorhold: 
Overforbrug på kr. -13.000,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr.  
-32.000,00, og at bevillingen var sat for lavt. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 

 
Konto 11 Den kommunale forvaltning  
Budgettet er nedjusteret med 2.880, som viser sig at være for høj. Hovedsagelig er månedsløn 
samt kontorholdsudgifter, der er nedjusteret for meget.  
Konto 11 skal også ses i forhold til 2008. I 2009 er personaleomkostninger samlet i et, mens det 
i 2008 er fordelt i 8 underkonti. Det samme gælder for kontorholdsudgifter.  
Køb af EDB er overgået til direktionen. Konti for vand, el og varme er nyt på konto 11. Trods der 
vises overforbrug, er forbruget lavere i forhold til 2008. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

Konto 11  Den kommunale forvaltning 
Oprindeligt budget var på 10,13 mio. efter budgetrevision sat til 6,749 mio. 
Forbruget var 95,9% heraf og uforbrugte midler udgør 280.000.  
Der er ikke overført personale så nedgangen skyldes alene de løbende personalereduktioner. 
 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

11-00-50 Uummannaq by 
Der er et samlet forbrug på 13.676 tkr. Hvilket er et merforbrug på 48 tkr. Eller 0,4 %.  
Der er tale om afvigelser på de fleste konti. Der er samlet forbrug til løn og personale på 11.105 
tkr. mod et budget på 11.370 tkr. eller 97,67 %. Til diverse indkøb er der afholdt 2.594 tkr. mod 
et budget på 2.378 tkr. eller 109,07 %. Til reparation og vedligeholdelse er anvendt 235 tkr. mod 
et budget på 126 tkr.  eller 186,77 %. Der er oppebåret 258 tkr. i indtægter hvor budgettet var 
246 tkr. hvilket svarer til 104,8 %. 
Der er i årets løb sket en reduktion af budgettet på 1.953 tkr. den reelle besparelse er således 
1.905 tkr. i forhold til det oprindeligt bevilgede budget. 
 

11-00-81 Niaqornat 
Der er et samlet forbrug på 235 tkr. hvor der er bevilget 346 tkr. der er således en besparelse på 
111 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
 

11-00-82 Qaarsut 
Der er et samlet forbrug på 525 tkr. hvor der er bevilget 542 tkr. der er således en besparelse på 
17 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
 

11-00-83 Ikerasak 
Der er et samlet forbrug på 491 tkr. hvor der er bevilget 556 tkr. der er således en besparelse på 
65 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
 

11-00-84 Saattut 
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Der er et samlet forbrug på 515 tkr. hvor der er bevilget 558 tkr. der er således en besparelse på 
43 tkr. Der hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
 

11-00-85 Ukkusissat 
Der er et samlet forbrug på 558 tkr. hvor der er bevilget 560 tkr. der er således en besparelse på 
2 tkr. 
 

11-00-86 Illorsuit 
Der er et samlet forbrug på 283 tkr. hvor der er bevilget 343 tkr. der er således en besparelse på 
60 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
 

11-00-87 Nuugaatsiaq 
Der er et samlet forbrug på 297 tkr. hvor der er bevilget 328 tkr. der er således en besparelse på 
31 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. 
Samlet set er der således et forbrug på 16.581 tkr. hvor der er bevilget 16.861tkr. der er således 
en samlet besparelse på 280 tkr. som stammer fra bygderne idet byen havde en mindre over-
skridelse på 48 tkr. Der er i årets løb sket en reduktion af bevillingen med 2.278 tkr. hertil kom-
mer 994 tkr. i besparelse på administrationsbygningerne idet bevillingen på konto 11-01 er fjer-
net og forbruget omposteret til konto 11-00. Den samlede reduktion af bevillingsniveauet udgør 
således 3.272 tkr.  Der er således reelt besparet mere end 3,5 mio. kr. på konto 11 i Uumman-
naq distrikt i årets løb. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 11-00 Den kommunale forvaltning 

 
Budget 27.324.000 
Tillæg - 6.940.000 
Forbrug 20.464.131 
 
Der budgetteres udgifter til løn af medarbejdere i kommunens administration i byen samt byg-
derne – derudover også løn til rengøringsmedarbejdere og pedeller. Personaleomkostninger, 
dvs. rejseudgifter for personalet, kontorholdsudgifter, køb af rengøringsartikler, betaling for 
fremmede tjenesteydelser, reparationsudgifter samt andre driftsudgifter. 
Overforbruget i 2009 skyldes at der er blevet omplaceret fra flere konti, overforbruget skyldes 
primært pga. løn til personalet. Man skal også bemærke at der er flere indtægter end man hav-
de regnet med. 
 
 

1.12 Kantinen 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 12 Kantinedrift 
Mindreudgiften på ca. 166.000,- kr. vedr. kantinedrift skyldes, at lønninger vedr. kantinen er kon-
teret under konto 11 i en del af året 2009. 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 12 Kantinedrift 
Der har været overforbrug på timeløn, da der har været ansat flere vikarer end budgetteret samt 
for høj budgetteret salgsindtægter. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 12 Kantinedrift 
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Varekøb er budgetteret for lidt, med overforbrug som resultat, sammenholdt med budgettet for 
salgsindtægter, der er for høj, og som viser en alt for høj overforbrug. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

Konto 12 Kantinedrift 
Anvendes normalt kun til forplejningsudgifter. 
Kontoen har ikke været anvendt, da der var indkøbt tilstrækkeligt tidligere år. 
Besparelse 42.000. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

Kantinedrift konto 12 
Der er et samlet forbrug på 2 tkr. hvor der var afsat i alt 66 tkr. på budgettet. Der er således spa-
ret i alt 64 tkr. hvoraf 44 tkr. stammer fra indkøb af næringsmidler. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 12-01 Kantinedrift 

 
Man havde eller begyndt at have udgifter fra denne konto, men da indkvarteringerne blev over-
taget af Teknisk Forvaltningen har man omposteret alle forbrug fra denne konto – derfor kan 
man se at der ikke er sket forbrug på denne konto. 
 

1.13 IT 
 

Modtaget bemærkninger fra Direktionen 

 
Konto 13 Fælles IT 
Jf. plan har man lagt alle systemerne i Qasuitsup Kommunia om, men man har været nødsaget 
til at få hjælp fra KIMIK, da bemandingen på IT folk i Qaasuitsup Kommunia ikke var nok.  
For at gennemføre omlægningen i Kangaatsiaq medførte at man var nødt til at trække nyt led-
ninger, og indkøbe af 40 PC´er til Ilulissat og Uummannaq. 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
Der er afholdt udgifter for 221 tkr. der er ikke afsat midler til dette område og er således en 
overskridelse. Der var oprindelig afsat 722 tkr. som er sparet væk i årets løb. Forbruget er dog 
ikke omplaceret til den centrale bevilling. 
 

1.18 Tværgående aktiviteter 
 

Konto 18 Tværgående fra direktionen 

Bemærkninger til konto 18-02 for regnskab 2009: 
Kontoen udviser umiddelbart et overforbrug på mere end 200%, dvs. mere end det dobbelte af 
oprindeligt budgetterede. Det har ved budgetlægningen været kendt, at de samlede omkostnin-
ger til forsikringer ville anløbe ca. kr. 7 mio., men alene halvdelen af denne omkostning har væ-
ret budgetteret afholdt på konto 18-02, resten på underkonti under områderne. 
I forbindelse med bogføringen, har det imidlertid vist sig umuligt at kontere på de respektive 
sær-konti under områderne, idet navngivningen af kontiene ikke har gjort det muligt at finde frem 
til alle.  
Administrationen har derfor konteret samtlige forsikringsomkostninger på hovedkontoen 18-02.  
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Bemærkninger til konto 18-04 for regnskab 2009 
Overforbruget på kontoen skyldes en budgetfejl, hvor der skulle være overført 1,2 mio. fra Uper-
navik til central konto. Beløbet er imidlertidig blevet fjernet fra budgettet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 18 Tværgående aktiviteter 
Mindreudgiften på ca. 219.000,- kr. vedr. tværgående aktiviteter skyldes, at en del af udgifter 
vedr. forsikringer og vagtværn er afholdt via fælles konti for hele Qaasuitsup Kommunia. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 18 
Denne opgave er overgået til direktionen. 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
Der er afholdt 29 tkr. til forsikring. Budgettet er på 929 tkr. besparelse på 899 tkr. skal holdes op 
mod en overskridelse på den centrale bevilling idet hovedparten af forsikringsudgifterne er af-
holdt på de centrale konti uden, at der er sket en budgettilpasning. 
Der er afholdt 10 tkr. til kontingent til KANUNUPE (bygdebestyrelsernes sammenslutning). Der 
er dog ikke afsat midler hertil idet der i årets løb er besparet de oprindeligt afsatte 21 tkr. 

 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Upernavik, har storset sendt ”bemærkninger” på et regneark vedrørende konto 1 med tekst 

forudsete udgifter eller ingen bemærkninger. 

 

2.00 Teknik og miljø 
 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

20 Veje, broer, trapper, mv. 10.478 10.478 10.478 10.339 12.046 -1.707 -14 

21 Snerydning, renholdelse 6.441 6.441 6.441 6.450 6.901 -451 -7 

22 Levende ressourcer 1.476 1.376 1.376 1.471 1.351 120 9 

23 Kommunale virksomheder 8.937 8.937 8.337 8.531 11.701 -3.170 -27 

25 Brandvæsen 15.394 14.394 14.394 14.489 14.442 47 0 

27 Teknisk virksomhed 18.448 18.441 18.441 18.397 18.936 -539 -3 

Total Teknisk drift 61.174 60.067 59.467 59.677 65.376 -5.699 -9 
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2.20 Veje, broer, anlæg og trapper m.v. 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat samt for bygderne. 

 
På det tekniske område er der en samlet bevilling på 9.848 mio. kr. Forbruget udgør 9.298 mio. 
kr. svarende til en forbrugsprocent på i alt 94%. 
 

Konto: 2 for Aasiaat  
Der har været et merforbrug på konto 20 og 27 vedr. reparation og vedligeholdelse af veje, bro-
er, trappe, vejbelysning og kloak. 
Dette udlignes dog af et mindreforbrug på anskaffelser af materiel og inventar for Autoværkste-
det (23-24) og Brandstationen (25-01).   

 

Konto: 2 for Akunnaaq og Kitsissuarsuit 
Forbrugsprocenten for Akunnaaq udgør i alt 81,7 % svarende til et mindreforbrug på i alt 
141.000 kr. og en forbrugsprocent for Kitsissuarsuit på i alt 76,3 %, svarende til et mindreforbrug 
på i alt 183.000 kr.  
 
 

Modtaget bemærkninger fra Ilulissat samt for bygderne: 
 
På konto 20.01.20 – veje, broer, anlæg og trapper, har der været et merforbrug der bl.a. skyldes 
flere udgifter end forventet i forbindelse med anlæggelse/asfaltering af parkeringsarealer i by-
midten. Indtægter i forbindelse med asfaltering er ikke modtaget så hurtigt som ønsket. Der 
mangler stadig indtægter for asfaltering udført i 2009, som dog forventes at kommer i 2010. Der 
har desuden været et uventet stort timeforbrug på udførelse af en handicaptrappe, som måtte 
ændres 3 gange inden resultatet var tilfredstillende. 
 
Konto 20.02.20 – legepladser i Ilulissat by, har der været et merforbrug i forbindelse med flytning 
af både på pladsen foran tandklinikken, hvor pladsen var udlagt til ny aktivitetspark. 
 
Konto 20.02.25 – Løjpe Ilulissat by, viser et merforbrug, da der ikke har været overført budget til 
dette fra 2008. 
 
Konto 20.10.20 – Drift af kloak, viser et merforbrug der skyldes flere kloakudslip omkring hav-
nen, Royal Greenland hvor det har været nødvendigt at udbedre skaderne på kloakken. Dette 
skete flere gange i vinteren/forår 2009. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

Konto 2001, Veje, broer, trapper og anlæg m.v. 
Forskellige tiltag som flytning af Kajak-manden samt grusvej mod Levende Boplads har givet 
mindre overskridelser og de primære overskridelse skyldes, at vi havde mod forventet haft stør-
re problem med icing fra kulbakken mod heliporten, som skal ryddes for is, da vejen er katastro-
fevej. 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

2002, Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. 
Overforbruget skyldes 2008 bilag som først er registreret i 2009. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 

 
For Kangaatsiaq´s vedkommende kan jeg komme med følgende kommentarer/bemærkninger: 
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Konto 2: 
- Anskaffelser af materiel til reparation af trapper i Kangaatsiaq har været højere end for-

ventet. 
- Fejlbogføring af lønninger i Niaqornaarsuk vedr. konto 20-01-72 – burde være under 

snerydning. 
- Udgifter til vejbelysning i 2008 ikke er opdelt i bygder, men bogført samlet under Kan-

gaatsiaq. Regning for forbruget hele 2009 for alle bygder modtaget medio januar 2010 
og bogført på respektive konti, og disse har været højere end forventet.  

- Reparation og rensning af kontorets kloakrør har ligeledes været højere p.gr.a. utæthed 
+ frost. 

- Forbruget til snerydning i Attu har været højere end forventet. Snerydning i alle bygder 
foretages af kommunalt ansatte. 

- P.gr.a trykfejl har der været fejlbogføring af budgetomplaceringer, der er sendt den 
30.10.2009. Omplaceringen er bogført under konto 20-02-69-, som burde være konto 
22-02-69-. 

- Indtægterne under konto 23-01, servicehuse, har været mindre stort set i alle bygder 
i.f.t. de budgetterede. Der har været fejlbogføring af budget omplaceringer under konto 
23-01-35 og i stedet bogført under konto 23-10-35-. 

- Lønninger under brandvæsenet i Kangaatsiaq og Niaqornaarsuk har været højere end 
forventet. Disse kan henføres slukningsarbejder i lossepladsen. Forbrændingsanlægge-
ne har ikke været i brug i nogen årrække. Al affald samles på en åbent land og måtte 
antænde jævnligt. Efter antænding sker det ofte at vindretningen skifte med det følge at 
al røg blæse mod byen,hvorfor man måtte tilkalde brandvæsenet mht slukning.  

- Man har holdt en grunduddannelse/kursus for nye brandmand forår i 2009, hvilket per-
sonaleudgifter ifm kurser har været højere end de budgetterede. 

- Anskaffelser af material under konto 27 har også været højere. Og dette kan henføres 
til indkøb af grus/sand, der bruges til at jævnte vejnettet i Kangaatsiaq by. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 

 
Konto 20 
Den væsentligste årsag til den mindre overskridelse er lønforbruget under konto 20.01. 
Man skal fremover være opmærksom på ”Forsinkelsen” mellem udført arbejde og lønnens kon-
tering. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
20-01-45 Aktivitet mindre end forventet 
20-01-97 Aktivitet mindre end forventet 
20-01-98 Aktivitet mindre end forventet 
20-01-99 Aktivitet mindre end forventet 
20-02-45 Anvendes aktuelt kun til vejbelysning 
20-02-98  Anvendes aktuelt kun til vejbelysning 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

200250 Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. 
Der er i 2009 forbrug 98.075,65 mod et budget på 23.000. Det må konstateres, at budgettet har 
været alt for optimistisk. Det skal bemærkes, at forbruget i Upernavik har været over 200 tkr. Og 
forbruget i Uummannaq kan således ikke på nogen måde siges, at være ekstraordinært stort. 
Det skal nok ses i sammenhæng med konto 200150 hvor der er en restbevilling på 45.000. 
Samlet set er overskridelsen på disse konti således 30 tkr. 
 

Modtaget fra Upernavik.  
 
I regnskabsåret 2009 under Teknisk-område er der i  hovedkonto 2 budgetteret kr. 
12.056.000,00 inklusive nedsættelser. Af det bevilgede var der brugt kr. 11.951.029,65, eller et 
mindreforbrug på kr.  104.970,35, som hovedsageligt skyldes stram økonomistyring.  
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Endvidere er det mærkbart, at konto 23.03, Indkvartering, har kørt uden bevilling. Dette skyldes, 
at i efteråret 2009 havde man pludseligt flyttet driften fra konto 12 til 23.03. 
 

2.21 Renholdelse, inkl. snerydning 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 21.01.20 – Snerydning, viser et mindre overforbrug der skyldes at snerydningssæsonen 
var længere end entreprenørernes kontrakt var gældende. Ekstrabetaling var derfor nødvendig. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 21 
Der er merforbrug under fremmede tjenesteydelser, på grund at der er indgået nye kontrakter. 
Og større forbrug til glatførebekæmpelse end budgetteret. 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

2101 Snerydning 
Der er en samlet overskridelse på 14 tkr. Ukkusissat og Illorsuit har overskredet hvilket delvis 
kompenseres af en besparelse i byen og Qaarsut. Den samlede overskridelse er under 2 %. 
 

2102 Renholdelse 
Der er en samlet overskridelse 112 tkr. Heraf 134 tkr. I byen der modsvares af besparelser på 
22 tkr. I bygderne. 
 

2.22 Levende ressourcer 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 22 
Ingen bemærkninger 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
22-02-45 Overskredet da der stadig blev konstateret hundesyge i området og derfor blev 

foretaget ekstraordinær vaccination af alle hunde. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

2202 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse 
Der er en samlet besparelse på 11 tkr. Byen har sparet 72 tkr. Hvor bygderne samlet set har 
overskredet med 61 tkr. Det skyldes en lavere indsats end budgetteret på hundeskydning samt 
en overskridelse af haj hjerte kontiene. 
 

2203 Fiskeri og jagt (jagtbetjent) 
Der er en samlet overskridelse på 17 tkr. 
 
 

2.23 Forskellige kommunale virksomheder 
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Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 23 – Forskellige kommunale virksomheder, der er flere konti på konto 23 hvor der ikke 
har været indtastet budget, hvilket derfor viser et overforbrug. Der er også konstateret flere fejl-
konteringer som ikke har været mulige at nå at rette inden regnskab 2009 blev lukket. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

2303, Indkvartering samt vakantbolig 
Mere udgifter til reparation og vedligeholdelser på indkvarteringer B351 a/b, B733, B738 og va-
kantbolig B734 samt 2008 bilag som først er registreret i 2009 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

2310, Gæstehuse og fangsthytter 
El-, vand- og varmeregninger samt vedligeholdelse vedrørende tomme lejligheder: B730, B739, 
B751, B752, B758 og B759 har givet et overforbrug på i alt ca. kr. 311.000,00. Der er ved fejl ik-
ke budgetteret for 2009. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 23 
Ved budgettets åbning, var bygdekonteringen lettere kaotisk, særligt bygdens lønkonti, er ved 
omposteringerne ikke tilført tilstrækkelige midler, det samme gælder servicehusets el- og olie-
udgifter. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
23-01-45 Lønudgifter højere end forventet samtidigt med færre indtægter end forventet ved 

overgang til møntvaskeri. 
23-01-99 Mindre facilitet oprettet i Qeqertat 
 
23-10-45 Udgifter til mobile fangsthytter anvendt til opstart af fiskeri ved Qaanaaq. 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

2301 Servicehuse og vaskerier 
Der er en samlet besparelse på 145 tkr. Byen er overskredet med 62 tkr. Hvilket primært skyl-
des svigtende indtægter. Det må forventes, at andelen af private vaskemaskiner blandt byens 
borgere er steget. Bygderne har en samlet besparelse på 207 tkr. Hvilket skyldes færre udskift-
ninger af maskinel og øgede indtægter idet blandt andet børnehjemmet har haft et stort aktivi-
tetsniveau i bygderne med intensiv benyttelse af bade og vaskefaciliteterne. 
 

2.25 Brandvæsen 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

2501, Brandstationen Qasigiannguit 
Der var ekstraordinær reparation af brandstationen B381 som ikke kan udskydes og flere kurser 
for brandfolk ind budgetteret samt fortrudt meldingsanlæg som vi skulle betale en andel for for-
beredelsen af, som har givet overskridelse. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
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Konto 25 
Brandvæsnet kommer ud med en besparelse på 142.000 kr. særligt p.g.a. besparelser på løn-
ninger – Det er vanskeligt at skaffe frivillige brandmænd. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
25-01-45 Mindre aktivitet end budgetteret 
25-01-97 Løn for bygder bogført under byen 
25-01-98 Løn for bygder bogført under byen 
25-01-45 Mindre udgifter end forudsat især til reparation og vedligehold.  En ny traktor til 

renovation blev indkøbt for midler fra Thulefonden. 
25-01-97 Lønudgifter har været bogført under Qaanaaq by. 
25-01-98 Lønudgifter har været bogført under Qaanaaq by. 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

2501 Brandvæsen 
Der er en samlet overskridelse på 254 tkr. Heraf 157 tkr. I byen 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 
Vedr. konto 25 Brandvæsen 
 
Først vil tilføje at man har taget 85.000 fra vores konto og i Marts-09 holdt vi grundkursus for 
Vores bygder og by brandfolk hvor vi så var nødt til at få instruktør fra Uummannaq som har før-
stehjælps instruktør og som man har godkendt fra Ilulissat. 
Vi har haft elværksbrand her i byen og på grund af vi ikke har haft strøm i byen gik flere automa-
tisk 
Brandalarmeringsanlæg ned og der af fik vi flere alarmer (blindalarm). 
Efter følgende opstod der brande såsom Viking byg´s autoværksted, hus,båd. 
Og der efter fik jeg tilbudt på at jeg skulle til indsatslederkursus i Danmark som man vil betale 
fra  
Ilulissat, men som til sidst kom regningen til os. 
Det var det som var med til, at vi fik underskud på vores budget. 

1.27 Øvrige Teknisk virksomhed 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 27.01.20 – Kommunal entreprenørvirksomhed, viser et overforbrug der bl.a. skyldes et 
ekstraordinært stort time forbrug i forbindelse med oprydning efter kloakudslip i Ilulissat. Yderli-
gere er der brugt tid på at sikre et hus i bymidten der var ramt af adskillige kloakudslip. Bl.a. blev 
der etableret en ny grøft omkring huset, hvortil der var udgifter extern entreprenør for udspræn-
ging af fjeld. 
Generelt viser konto 27 også at der har været bogført på konti hvor der manglende indtastnng af 
budgetter. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

2701, Kommunal entreprenørvirksomhed 
Der er mindre forbrug på omkring kr. 500.000,00 som skyldes et budgetbeløb på kr. 470.000,00 
som trods anmodning ikke er flyttet til 270175. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 27 
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Konto 27.01.40.12.00 der anvendes til bygningsrenoveringer, her blev planlagte arbejder sat i 
bero af hensyn til sparekravene. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
27-01-45 Mindreforbrug skyldes primært bortfald af varmeudgifter da der blev indgået 
driftsaftale om at fangerforeningen selv driver bådeværkstedet.  Endvidere var der en uforudset 
stigning i indtægterne. 
 
 

3.00 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

34 Beskæftigelsesfremme 11.551 10.551 7.651 7.545 11.097 -3.552 -32 

35 Revalidering 7.628 7.628 6.528 7.298 5.987 1.311 22 

36 Erhvervsejendomme 232 232 232 232 202 30 15 

37 Erhvervsfremme 6.235 8.382 8.301 8.346 9.656 -1.310 -14 

38 Piareersarfiit 24.894 17.894 26.558 28.507 29.895 -1.388 -5 

Total Arbejdsmarked 50.540 44.687 49.270 51.928 56.838 -4.910 -9 

 
 

 
 

3.34 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger 
 

Modtaget bemærkning fra direktionen 
 

Udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger. 
Efter kommune sammenlægningerne blev det konstateret, at konto 34.00 var blevet brugt til be-
skæftigelsesfremmende foranstaltninger i de forskellige steder i Qaasuitsup Kommunia. De le-
dige var i vinterperioden blevet beskæftiget på forskellige måder. 
Det kan konstateres, at traditionelle muligheder for de ledige var blevet foretaget. Etablering af 
husflidsværksteder, i fortsættelse af mandetimer gjorde man god brug af mulighederne og det 
var god tilslutning til indsatserne. 
Med hensyn til år 2009 er der ret stort overforbrug i de afsatte midler. Det var også medvirkende 
til, at ledige i Qaasuitsup Kommunia er blevet flere. 
Der blev konstateret overforbrug i Aasiaat, Uummannaq og Upernavik. 

Udgifter til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 
I 2009 var indsatserne omkring beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gået godt, hvor man 
benyttede kontoen til forskellige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i en kort periode. 
Overforbruget er ikke stort, og har været nødvendig til bekæmpelse af arbejdsløsheden i Qaa-
suitsup Kommunia. 
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Kommunen har gennem 100 % afholdelse af udgifterne udført beskæftigelsesfremmende foran-
staltninger for de ledige, hvor de ledige blev beskæftiget i forskellige virksomheder i en kort peri-
ode.  
 

Forsøgsplanlægning. 
Kontoen blev etableret ifm. transport af hellefisk til Qasigiannguit, og i år blev kontoen overført til 
konto 22.03, da transport af hellefisk relaterer til fiskeri- og fangst. Da kommunernes interesser 
før i tiden havde haft udgangspunkt i beskæftigelser, danner etableringen af den konto en foran-
kring i beskæftigelsen. 
Indsatsen er ikke lovbundet. Der er ikke overforbrug i denne konto. 
 

Ydelser til arbejdsprøvningstagere. 
Denne konto er blevet benyttet Ilulissat til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for de ledi-
ge. Fra i år blev ydelserne som et budget overført til konto 34.01. Overforbruget i kontoen er ikke 
stort. 
 

Tilskud til selvstændige, fangstture.  
Denne konto har afholdt udgifter til rensning af tabt fiskeudstyr på fiskeområderne for hellefisk, 
overforbruget er på kr. 125.000. Det var efter en aftale mellem Naalakkersuisoq for Fangst, Fi-
skeri og Landbrug og Qaasuitsup Kommunia, at Qaasuitsup Kommunia har afholdt udgifterne til 
rensningen. Da man heller ikke har kunnet tillægsbevilling til formålet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger  
Til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger var der oprindeligt budgetteret med 2.477.000 kr. 
I forbindelse med en sparerunde i året 2009 er rammen reduceret med i alt 1.194.000 kr. til  
1.283.000 kr.  
Under beskæftigelsesfremmende foranstaltningen er der i årets løb varetaget opgaver omkring 
byforskønnelse, bygdernes skindværksteder samt ekstra snerydning i byen. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 
Kontoen bruges til kursusafgifter for ledige samt kursusgodtgørelser. 
Refusion fra hjemmestyret er på 99.600,00 kr. På kontoen er der brugt 89,6%. 
 

Konto 34-04 Transport af hellefisk. 
Kontoen bruges til både til transportører og kontrollører i Tasiusaq, refusion fra Royal  
Greenland  på  45.416,00 kr. er ikke indsat på kontoen selv om RG har indsat beløbet. 
På kontoen er der brugt 87,9%. 
 
Beskæftigelsesfremmende initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål 
og det er at udvikle borgerne under deres ledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initia-
tiver der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse.  
 
Bevillingen har bl.a. dækket udgifter til følgende: 
 

 drift af husflidsværksted 

 lønninger for de af kommunen aktiverede 4-6 ledige, 

 forskellige kurser for ledige i vintermånederne.  
 
Det i regnskabet merforbrug på kr. 14.000 skyldes, at behovet har været større for hjælp fra det 
ledige i forbindelse med vejrenovering under Teknisk forvaltning.  
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 34: 
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Løn er blev fejlkonteret til konto 34-00, de skulle været blevet kontoret på konto 34-01.  
  
Inuusuttut Sulliviat, projektlederen er månedslønnet, men alligevel er budgettet til denne udgift 
konteret til ”timelønnede”. Udgifter til køb af materialer er primært køb af træ. På baggrund af 
bestillinger fra borgerne blev det produceret slæder, borde og stole, salg af disse er indtægter. 
  
Andre driftsomkostninger er primært udgifter til opvarmning af Inuusuttut Sulliviat.  
    
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 34 
Beskæftigelsesfremmende initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål 
og det er at udvikle borgerne under deres ledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initia-
tiver der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse.  
 
Bevillingen har bl.a. dækket udgifter til følgende: 
 

 drift af husflidsværksted 

 lønninger for de af kommunen aktiverede 4-6 ledige, 

 forskellige kurser for ledige i vintermånederne.  
 
Det i regnskabet merforbrug på kr. 14.000 skyldes, at behovet har været større for hjælp fra det 
ledige i forbindelse med vejrenovering under Teknisk forvaltning. 
 

Modtaget bemærkning fra Uuummannaq 
 
Konto 34-01 beskæftigelsesområdet: Der har været merforbrug af midler til beskæftigelsespro-
jekter i Uummannaq by, Qaarsut, Ikerasak og Illorsuit (-659.000). 
Konto 35-02 erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter: Der har været mindre forbrug end der 
er budgetteret, samt dermed mindre refusion indenfor revalideringsområdet. (+879.000). 
Konto 38-02 arbejdsmarkedsydelser – budgettet holdes. 
Alt i alt holdtes Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet med en mindre forbrug på budgettet for 
2009 (+264.000). 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

34-00 Kommunalaktiveringsprojekter  
34-00-60-01-11  timelønninger 
Budget   2.274 
Tillæg  -1.456 
Bevilling 818 
Atuineq  1.122 
Rest   -304 
Medhælper: Great Greenland Regionnord, Polargodt Upernavik A/S. Snerydning; kirkegård, æl-
dre der har behov for hjælp, stier/snerydning og kirkegården,   ældreboliger,  stier i Upernavik. 
 
34-00-60-05-00  Personaleomkostninger 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
forbrug  456 
Rest   -456 
Kursusudgifter til Upernavik Seafood ´s personale efter lukning af hellefiskeindhandling oktober 
2009. 
 
34-00-60-10-00   Kontorholdsudgifter 
Budget  0 
Tillæg  0 
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Bevilling 0 
Atuineq  325 
Rest   -325 
Løn til kursusleder samt rejseudgifter fra Danmark  tur-retur for vedkommende. 
 
34-00-60-15-00  Varekøb 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Atuineq  7 
Rest   -7 
Reperation B 29 Upv. 
 
34-00-60-20-00  Køb af materialer og inventar 
Budget  20 
Tillæg  0 
Bevilling  20 
Forbrug   43 
Rest    -23 
Mobilitet fremmende ydelser. 
 
34-00-60-21-10   Vand 
Budget   0 
Tillæg   0 
Bevilling   0 
Forbrug   3 
Rest    -3 
Vand B 29 Upernavik. 
 
34-00-60-21-20   El. 
Budget   0 
Tillæg   0 
Bevilling  0 
Forbrug   20 
Rest    -20 
Electricitet B 29 Upernavik. 
 
34-00-60-21-40   Brændsel  
Budget   0 
Tillæg   0 
Bevilling  0 
Forbrug   200 
Rest    -200 
Brændsel; B-29 kommunalejendom, B 316 (husflidsværksted Upernavik og B-427 (husflids-
værksted Prøven). 
 
34-00-60-21-50   Driftsomkostninger 
Budget   301 
Tillæg   0 
Bevilling  301 
Forbrug   38 
Rest    263 
Dag/natrenovation B-29 kommunalejendom (erhverv), B-316 Husflidsværksted Upernavik. 
 
34-00-60-22-50   Vedligeholdelser 
Budget   0 
Tillæg   0 
Bevilling  0 

 
Forbrug  84 
Rest   -84 
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Udskiftning af port, B 29. 
 
34-00-88-01-11  timeløn, Sdr.Upv. 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Forbrug  183 
Rest   -183 
Hjælp til kommunalansatte; skolens pedel, Pilersuisoq A/S, Nukissiorfiit  
Rengøring, ældre der har behov for hjælp, vandhentning. 
 
34-00-89-01-11  Timeløn, Prøven 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Forbrug  281 
Rest   -281 
Reparation af forsamlingshuset Suko, transport af byggematerialer til det nye brandvæsen, ren-
gøringshjælp til ældre. 
 
34-00.90-01-11  Timeløn, Aappilattoq 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Forbrug  124 
Rest   -124 
Færdiggørelse af hegn omkring kirkegården, nye trapper til kirken, fornyelse af forsamlingshus, 
medhjælper til sælskindsmodtager. 
 
34-00-91-01-11  Timeløn, Naajaat 
Budget  0 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Forbrug  6 
Rest   -6 

 
Tillæg  0 
Bevilling 0 
Forbrug  9 
Rest   -9 
Arbejdsprøvning. 
 
 

Budget   2.653 

Tillæg   -1456 

Bevilling   1.197 

Forbrug   3.622 

Rest   -2.425 

 

Ingen fremvisning af reduktion af budgettet med: -1.456 

 

3.35 Revalidering 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Revalidering  
Revalideringer er gennemført gennem ekstraordinære indsatser for folk med begrænsede ar-
bejdsevner, langtidsledige og ledige der ikke kan beholde deres arbejde. 
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Revalideringer af arbejdsledige kan tages som et eksempel, men i dette tilfælde er der mulighed 
for revalidering af ledige med opfølgning af dem på nært hold. 
I år 2009 har revalideringer i Qaasuitsup Kommunia kørt godt, desværre har man ikke tallene for 
de enkelte bye, da revalideringer bliver indsamlet direkte af Departementet for Arbejdsmarked. 
Det blev konstateret, at ikke så få ledige har fået fast arbejde efter revalidering, vi er også be-
kendt med, at flere har påbegyndt en uddannelse efter revalidering. Det ønskes, at udvalget 
støtter revalideringer noget mere i fremtiden. 
Hvis man ser på regnskabet, er der overskud på over én mio. kr., man kunne sagtens have 
brugt flere midler til det. 
Det kan konstateres,at Uummannaq ikke har benyttet sig af mulighederne, da der er lovhjemmel 
til revalideringer.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 35 Revalidering  
Til revalidering – arbejdsprøvning – virksomhedsrevalidering - fleksjob var der oprindelig budget-
teret med 2.183.000 kr. I løbet af året var det nødvendigt med en tillægsbevilling på i alt 793.000 
kr. I året 2009 har tilgangen til revalidering været under tidligere år. På årsbasis udgør antallet 
20-30 personer. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
Konto 35 Virksomhedsrevalidering samt flexjob. 
På budgettet er alt beløb på kontoerne fjernet, selv om vi har sat 250.000,00 kr. + 8%  på bud-
gettet. 
Det har vi påpeget flere gange i årets løb , der blev bevilget kun 100.000,00 kr.  
Vi har alligevel kørt med revalidering, da det er lovbestemt, derfor den større forbrug. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 35: 
Udgifter til 14-dagslønnede er fejlkonteret til månedslønnede. Desværre har jeg større kendskab 
til omkostningerne, da jeg først har modtaget nogle af posteringer på konto 3 oktober 2009. 
  
Konto 34-35, der er overforbrug på enkelte konti, men efter evaluering af udgifter og budgetter 
er ønsker om overførsler sendt i slutningen af oktober 2009 og er vedlagt til orientering. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 35 
Revalideringsinitiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at ud-
vikle borgerne under deres langtidsledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initiativer 
der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse.  
 
Året 2009 fortsatte forvaltningen i samarbejde med socialforvaltningen (i SPS) udviklingen af 
benyttelse af revalideringens muligheder for byens langtidsledige og for andre som findes egnet 
indenfor lovgivningen. 
 
Forvaltningen ser fortsat fortrøstningsfuld på revalideringens fremtid i byen, idet brugen af denne 
mulighed udvikler de familier som før i tiden er brugere af sociale ydelser. Flere familier er nu 
ved at flytte sig fra det offentliges hjælp til selvforsørgelse. 
 
I 2009 revaliderede forvaltningen 5 årsværk, således at der i perioder var op til 8 revalidender. 
 
Det i regnskabet mindreforbrug på kr. 111.000 skyldes, at forvaltningen har været tilbagehol-
dende med at starte nye revalidender på baggrund af kommunens økonomiske situation. 
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Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 

 
                                       Arbejdsprøvning 

 
 
 

350145                           Qaanaaq 
3501450111    Løn – timelønnede                          300              300                     375.497,73 
3501453110    Revalederings tilskud                                                                            6.407,20 
3501458201 Tilskud fra Namminersorlutik Oqartussat                                         -90.113,84 
3503458201 Tilskud fra Namminersorlutik Oqartussat                                         -80.041,33    

                                                                                                                         211.749,76 
                   
Af de bevilgede midler på kr. 300.000,00 ligger merforbruget på kr. 75.497,73, det skyldes ha-
stearbejder inden frosten satte ind. 
Midlerne på konto 350345, tilskud fra bevillingspåret, Namminersorlutik Oqartussat, burde være 
midlerne på konto 350145. 

 

3.36 Erhvervsejendomme 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 
(Forklaringer skal skrives her.) 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 36 Erhvervsejendomme  
Ingen bemærkninger. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 36, indtægter fra leje er indtægter ifm. privatisering af et kommunal ejet hus, som man ef-
ter aftale har lejet ud i slutningen af 2002. 
 

3.37 Kommunalt erhvervsengagement 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 
(Ordføreren i Destionation Avannaa, Qaasuitsup Kommunia, skal skrive forklaringerne i dette 
felt.) 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 37 Kommunalt erhvervsengagement  
Det oprindelige budget udgjorde 1.162.000 kr., hvor det var meningen at dette beløb skulle bru-
ges til Destination Avannaa A/S oprindeligt Destination Disko. I løbet af året blev der foretaget 
budgetomplaceringer på i alt 1.117.000 kr. Restbeløbet i alt 45.000 kr. blev brugt som tilskud til 
opstart af bybus (privat). 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
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Konto 37 er blevet benyttet til beskæftigelsesfremmende foranstaltningen husflidsværkstedet, 
værkstedet blev holdt under opsyn på skift mellem to timelønnede ansatte. Jeg har svært ved at 
besvare spørgsmålene omkring denne foranstaltning, da der ikke er afsat midler til løn for to an-
satte. Til orientering er det meddelt, at husflidsværkstedet blev lukket den 31.12.2009. 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 

 
Konto 37 
Ingen bemærkninger. 
 

 
3.38 Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser 
 

Fælles bemærkning 
 
Piareersarfik’s initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at 
deltage til udviklingen af borgerne således, at de i fremtiden selv kan tage initiativer til at tage en 
højere uddannelse, erhvervsuddannelse, fremme deres erhvervsmuligheder, fremme uddannel-
sesniveauet og for at modsvare det krav samfundet nu kræver om alles deltagelse i udviklingen 
af landet. 
 
Bevillingen har dækket udgifter til følgende: 

 

 Drift af Piareersarfik med op til 34 elever 

 hvoraf 26 i Piareersarfik og 8 på højskole 
 
Piareersarfik har på baggrund af stor tilstrømning af ansøgninger i 2009 søgt Direktoratet for 
bl.a. uddannelse og arbejdsmarked om forhøjelse af kvoteantallet for elever der modtager ud-
dannelsesstøtte op til 40 og dette lykkedes. Dette bevirker at vi har optaget 26 elever og 8 
højskoleelver.  
 
Piareersarfik har ligesom alle andre byer haft problemer med at tiltrække kvalificerede faglære-
re. Undervisningen lykkedes dog ved at ansætte lærere på timeløn i samarbejde med folkesko-
len. 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Arbejdsmarkedsydelser  
Der er ikke overforbrug på afsatte midler i budgettet til arbejdsmarkedsydelser under arbejdsle-
dighed, under sygdom og midlertidige hjemsendelser. I år 2009 er Qaasuitsup Kommunia blevet 
hårdt ramt af arbejdsløshed. 
Overforbruget er på lidt over to mio. kr. Da arbejdsmarkedsydelserne er lovbundne er der over-
forbrug på denne konto. Det har man allerede gjort opmærksom på i begyndelsen af efteråret.  
 
 

Afsluttende bemærkninger 
Efter kommunesammenlægningen til Qaasuitsup Kommunia af otte kommuner har der mht. ar-
bejdsmarkedet været mange oplevelser. På baggrund af mulighederne i byer og bygder har man 
sat budgetter. 
Der er gjort flere indsatser omkring arbejdsprøvninger (revalideringer) af arbejdsledige, og det 
ønskes, at der hele sker en opbakning omkring disse indsatser. Selvfølgelig skal man under 
sagsbehandlingerne tænke på love, forordninger og bekendtgørelser, og man skal under plan-
lægningerne ikke glemme arbejdsmarkedskontorernes drift og de afsatte midler. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 38-01 Piareersarfiit 
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Overforbruget på lønninger skyldes, at det har været nødvendigt at anvende flere timelærere 
end forventet, da man manglede 2 fastansatte faglærere. Samt at man kom forsent med 
ansøgning til omrokkeringer af midler fra konto 38-01-10-01-10 til konto 38-01-10-01-11. 
 
Konto 38-01-10-79-00 og konto 38-01-10-82-01: 
 
Går lige op med hinanden, da hjemmetagelse af midler fra selvstyret har været større end 
forventet. 
 
Generelt er stort set almindelig forbrug mere eller mindre en forventet. 
 

Konto 38-02 Arbejdsmarkedsydelser 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

38-01-20-79-00: Øvrige indtægter  
Der var budgetteret med 1.284.000 i indtægter fra udenbys kollegieelever. Dette var forkert be-
regnet, idet antallet blev meget mindre og tilsvarende blev lejeindtægterne 584.000 kr. mindre. 
 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 38 
Piareersarfik’s initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at 
deltage til udviklingen af borgerne således, at de i fremtiden selv kan tage initiativer til at tage en 

højere uddannelse, erhvervsuddannelse, fremme deres erhvervsmuligheder, fremme uddannel-

sesniveauet og for at modsvare det krav samfundet nu kræver om alles deltagelse i udviklingen 
af landet. 
 
Bevillingen har dækket udgifter til følgende: 

 

 Drift af Piareersarfik med op til 34 elever 

 hvoraf 26 i Piareersarfik og 8 på højskole 
 
Piareersarfik har på baggrund af stor tilstrømning af ansøgninger i 2009 søgt Direktoratet for 
bl.a. uddannelse og arbejdsmarked om forhøjelse af kvoteantallet for elever der modtager ud-
dannelsesstøtte op til 40 og dette lykkedes. Dette bevirker at vi har optaget 26 elever og 8 
højskoleelver.  
 
Piareersarfik har ligesom alle andre byer haft problemer med at tiltrække kvalificerede faglære-
re. Undervisningen lykkedes dog ved at ansætte lærere på timeløn i samarbejde med folkesko-
len. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
Budget bemærkninger regnskab 2009 
Piareersarfik Qaanaaq Driftskonto 38-01-45 
 
Konto: 38-01-45-01-10 
Månedslønninger: 
Mindre forbrug skyldes at vi mangler månedslønnede faglærere. 
 
Konto: 38-01-45-01-11 
Timelønninger. 



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

 

 

Mereforbrug skyldes, at vi var nødsaget til at bruge timelønmninger til alle vore undervisningsti-
mer-intorduktioner-forberedelse af undervisningsmaterialer, produktion af undervisningsmateria-
ler. 
 
Konto: 38-01-45-01-30 
Overtidsbetaling månedsløn. 
Overarbejde månedslønninger ingen forbrug ej heller budgetteret. 
 
Konto: 38-01-45-01-31 
Overtidsbetaling timelønninger 
Overarbejde timelønninger ingen forbrug ej heller budgetteret. 
 
Konto: 38-01-45-05-00 
Personaleforbrug: 
Personale bruges til dagpenge iforbindelse med kurser, og en enkelt billet til centerlederen i 
henhold serviceaftale med hjemmestyret. 
Mindreforbrug skyldes at vi har begrænset rejserne kun til det aldervigtigste hvor vi ikke betaler 
noger  undover dagpenge. 
 
 
Konto: 38-01-45-10-00 
Kontorhold: 
Kontorhold, mere forbrug skyldes, at vi måtte betale dyre undervisningsmaterialer samt nye 
etableringsomkostninger i vores startfase papirer/scanere ekstra kontorartekler samt etablering 
af og  overtagelse af arbejdsmarkedskontoret. 
 
 
Konto: 38-01-45-11-00 
IT-EDB-computere 
Mindre forbrug skyldes at vi bruger kontoen til mindre anskafelser til computere til elever som 
allerede leveret i forbindelse med etableringen af Piareersarfik. 
 
Konto: 38-01-45-12-00 
Fremmedtjenesteydelser: 
Overfrobrug skyldes, at vi var nødt til billetter til elever som skal til andre byer for at starte på ud-
dannelse denne meget af overforbruges begæret mellemregnet med hjemmestyret. 
 
Konto: 38-01-45-15-00 
Varekøb: 
Mereforbrug skyldes, at vi bruger denne konto til anskaffelse af sanitær/rengøringsvarer samt i 
forbindelse med vores opstartfase. 
Konto: 38-01-45-20-00 
Anskaffelse af materiel og inventar m.v. 
Mindre forbrug skyldes at denne konto var sat forhøjt idet mange af de nødvendige inventar til 
driften af kollegium var levert med i forbindelse med etablering af Piareersarfik.  
 
Konto: 38-01-45-21-10 
Vand 
Mindre forbrug skyldes at vi har sparet på vandforbrug og det lykkedes. 
 
Konto: 38-01-45-21-20 
El. 
Mindreforbrug skyldes, at vi har sparet  på el-forbrug der hvor vi kan sparer, det lykkedes. 
 
Konto: 38-01-45-21-30 
Varme fra Nukissiorfiit. 
Ingen forbrug ej heller budgetteret ider vi har ingen fjernvarmeanlæg. 
 
Konto: 38-01-45-21-40 
Varme fra øvrige leverandører olie til egen varmecentral 
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Mindre forbrug skyldes, at vi har bla.a. sparet på energien og indregulere jævnligt vores central-
varmeanlæg også fordi vores venter var mildere end normalt, men denne budget var også sat 
lidt for højt, man ved jo aldrig. 
Konto: 38-01-45-21-50 
Øvrige driftsmidler 
Mindre forbrug skyldes, at vi har været påpasseligt med den konto og i øvrigt brugt kun til det 
alder nødvendigste. 
 
Konto: 38-01-45-22-00 
Reparation og vedligeholdelse bygninger 
Mindre forbrug skyldes at vores bygninger er meget nye men vi vil gerne fastholde størrelsen 
idet vi kan allerede på nuværende tidspunkt se, at der kommer reparationer på skæve venduer 
og døre. 
 
Konto: 38-01-45-25-00 
Husleje 
Indtægter efter udlejning af vores kollegieværelser til vores bygdeelever som i øvrigt bliver brugt 
kun om vinterens 7 -8 måneder. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
Konto 38-01-50-01-10 månedsløn, da man ansatte en fast lærer/uddannet lærer søgte man eks-
tra bevilling til dette konto, hvor til d.d. ikke ordnet hans løn. dvs.  at han har til gode fra de 
samme konto. 
Konto 38-01-50-01-11 timeløn, forbruget af flere timelærere indebærer budget overskredelse, da 
i foråret Piareersarfik var underbemandet. 
Konto 38-01-50-10-00 kontorhold, under dette konto betaler vi elevernes internet forbrug, derfor 
stort beløb. Vi havde lavet budget for 2010 hvor eleverne må bruge internet i begrænset periode. 
Konto 38-01-50-12-00 fremmed tjenesteydelse – tømning af slamtank blev indført midten af året 
(fra skoen) derfor  overskred af budget der. 
Konto 38-01-50-21-10 vand – overbudgetteret dette konto, men for budget 2010 regnger vi med 
at betale lidt mere, da vi indførte ”personale køkken”. 
Konto 38-01-50-21-50 øvrige driftsmidler – da vi lavede omposteringer havde vi sat ekstra pen-
ge ind på dette konto. 
Konto 38-01-50-79-00 øvrige indtjening – herunder salg af produkter 
Konto 38-01-50-79-01 øvrige indtægter – i budget året 2009 indførte man brugerbetaling for va-
skeri, derudover havde vi solgt nogle effekter til Aalisarnermut Piniarnermut Ilinniarfik. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

38.01.60.01  Lønninger 

 

38.01.60.01.10 Månedsløn 

 

Budget:  840.000,00  Regnskab:   708.661,80 
 
Løn til Centerleder samt 1 faglærer  der har været budgetomplaceringer på kr. -100.000,00 un-
der 
sparerunden 
 
 

38.01.60.01.11 Timelønnet 

 

Budget:  200.000,00  Regnskab:  136.915,82 

 
Løn til rengøringspersonale, snerydning m.v. 
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38.01.60.01.30 Overtid månedsløn 

 

Budget:  75.000,00 Regnskab:  0,00 
 
Vi har i år aftalt, at alt overtid skal afspadseres ifm. sommerferien p.gr.a. sparehensyn. 
 
 
 

38.01.60.05  Personaleomkostninger 

 

38.01.60.05.00 Personaleomkostninger 

 

Budget:  160.000,00  Regnskab:   47.111,56 
 
Rejseomkostninger for faglærere kysten/bygder, samt centerlederens 2 årlige centerledermøder 
Der har været budgetomplaceringer på kr. -70.000,00 under sparerunden. 
 
 
 

38.01.60.10  Kontorholdsudgifter 

 

38.01.60.10.00 Kontorhold 

 

Budget:  170.000,00  Regnskab:  93.457,21 

 
Forbrug af kontorhold, telefon, porto, annoncering i.f.m. Den daglige drift af administrationen i 
Piareersarfik, samt ATTAT afgift (Grønlands uddannelsesnet) 
 
 
 

38.01.60.11 EDB, køb & Tjenesteydelser 
 

38.01.60.11.00 EBB, køb, & Tjenesteydelser 

 

Budget:  25.000,00 Regnskab: 16.356,80 

 
Køb af pc samt tilbehør  
 

 

 

38.01.60.12                                                           Fremmede tjenesteydelsernit  

 

38.01.00.12.00 Fremmede tjenesteydelser 

 

Budget:  115.000,00 Regnskab:  56.409,00 

 
Dag/nat renovation, skortensfejning samt tømning af slamtank 
 

  

 
 

38.01.60.15                                                                                          Varekøb   

 

38.01.00.15.00 Køb af underv. materialer 

 

Budget:  140.000,00 Regnskab:  168.067,00 

 
Undervisningsbøger m.v. ifm. AEU-undervisningen, samt rengøringsmidler 

 

 



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

34 

 

38.01.60.20                                                  Anskaffelse af materiel og inventar 

 

38.01.60.20.00 Anskaffelser af materiel og inventar/Atortunik pisineq  

 

Budget:  95.000,00 Regnskab:  69.081,45 

 
Anskaffelser  - der har værer budgetomplaceringer på denne konto på kr. -23.000,00 
i.f.m. sparerunden 
 

 

 

38.01.60.21                                                                                        Driftmidler 

 

38.01.60.21.10 Vand 

 

Budget:  90.000,00 Regnskab:  21.089,87 

 
Underforbruget skyldes, at vi ikke har udnyttet vores kollegiekapacitet fuldt ud, da vi kun kan op-
tage 15 elever p.gr.a. faglærermangel. Der har været budgetomplaceringer på kr. -20.000,00 
i.f.m. sparerunden 
. 

 

 

38.01.60.21.20 EL 

 

Budget:  179.000,00 Regnskab:  80.850,17 

 
Mindreforbruget skyldes, at vi ikke har udnyttet vores kollegiekapacitet fuldt ud p.gr.a. faglærer- 
mangel. Der har været budgetomplacering på kr. -40.000,00 under sparerunden.  
 
 

38.01.60.21.40 Varme fra øvrige leverandører 

 

Budget:  222.000,00 Regnskab:  143.943,70 

 
Forbrug af solarolie, Skolen samt 2 kollegier. Der har været budgetomplaceringer på denne kon-
to 
på kr. -30.000,00 under sparerunden 
 
 

38.01.60.21.50 Øvrige driftmidler 

 

Budget:  11.000,00 Regnskab:  6.652,38 

 
Brændstof til bilen 

 

 

38.01.60.22                                                                    Reparation og Vedligeholdelse 

 

38.01.60.22.00 Reparations og vedligeholdelse 

 

Budget:  123.000,00 Regnskab:  70.146,72 

 
Udgifter til vedligeholdelse, materiel samt bygninger 

 
 
 

38.01.60.25                                                                                 Leasing, husleje m.m. 
 

38.01.60.25.00 Leasing, husleje m.m. 
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Budget: 5.000,00 Regnskab: 0,00 

 
Der har ikke været forbrug på denne konto, da der ikke har været behov for leasing/husleje 
 

 

38.01.60.79                                                                                       Øvrige indtjening 

 

38.01.60.79.00 Øvrige indtjening 

 

Budget:  -203,000,00 

                                                                               Regnskab:  -192.256,49 

 
Husleje indbetalinger fra vores kollegieelever 
 

 Indeværende år. 

 

38.01.60.82.01 Ref. Hj.st. indeværende år 

 

Budget:  -1.512.000,00 Regnskab:  -1.512.961,00 

 
Drifttilskud fra Hjemmestyret iflg. Servicekontrakten  
 
 

4.00 Det sociale område 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

40 Fripladser 468 468 368 360 341 19 6 

41 Hjælpeforanstaltninger 43.338 41.338 46.938 50.600 49.363 1.237 3 

43 Førtidspension 25.573 25.573 27.073 25.600 26.100 -500 -2 

44 Underholdsbidrag 192 192 192 657 955 -298 -31 

45 Offentlig hjælp 24.645 23.345 29.145 29.200 32.198 -2.998 -9 

46 Andre sociale ydelser 14.499 14.299 14.299 13.650 13.065 585 4 

47 Ældreforsorg 114.582 108.182 99.582 102.900 110.335 -7.435 -7 

48 Handicapområdet 3.652 3.652 3.652 5.200 8.651 -3.451 -40 

49 Andre sociale ydelser 1.835 1.835 1.835 2.606 2.217 389 18 

Total Socialområdet 228.784 218.884 223.084 230.773 243.226 -12.453 -5 
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4.40 Friplads for børn i daginstitution 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Bemærkninger  til regnskabsresultat 2009, vedr. konto 4, det sociale område Qaasuitsup 

kommunia. 

 
Der er lagt et budget på kr. 230.773 mio incl. tillægsbevillinger for 2009, hvor regnskabstallet for 
hele konto 4 slutter med et forbrug på kr. 243.129.386,47, et  merforbrug på kr. 12.356.000 mio, 
hvilket svarer til 5,4 % mere af det vedtagne budget for 2009. Merforbruget ligger hovedsagelig 
på konto 43.02 førtidspension tildelt efter 1. januar 2002, hvor refusionssatsen er 50/50, konto 
45 offentlig hjælp, konto 47 ældreforsorg og konto 48 handicapområdet. 
Det kan oplyses at der ved sidste budgetrevion 3 vedr. regnskabsår 2009, har været vanskeligt 
at ramme nogenlunde korrekt på det forventede forbrug på hele konto 4, da der har været ikke 
registrerede / bogførte udgifter ude på områderne, som har medført ændringer i forbrugtallet 
som har været vanskeligt at forudse. 
 

Konto 40.01 fripladser på daginstitutioner. 

Bevilling  kr. 360.000,00 

Regnskabstal  kr. 338.221,00 
Der er et mindre forbrug på 6 % på fripladser til børn i daginstitution, hvilket primært skyldes fær-
re tildelte fripladser end først antaget ved budgetlægning i 2009. Kontoen benyttes til børn fra 0 
– 15 år, som har brug for at få tildelt en pædagogisk friplads i en daginstitution. Ved tildeling af 
en pædagogisk friplads kan myndighederne sikre sig, at børn med behov for særlige pædagogi-
ske indsatser i dagtimerne, får den hjælp det har brug for. De samme muligheder gælder også 
for børn anbragt på døgninstitution eller i offentlig formidlet familiepleje. 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Fremlæggelse af regnskab for 2009 for det Sociale området, der vedrører Ilulissat by og 

bygder.  

 
Der er lagt et budget på kr. 63.333.000,00 incl. tillægsbevillinger for 2009, hvor regnskabstallet 
for hele konto 4 slutter med et mindre forbrug på kr. 544.000,00, hvilket svarer til 0,7 % af det 
vedtagne budget for 2009. 
 

Konto 40. fripladser på daginstitutioner. 

Bevilling  kr. 20.000,00 

Regnskabstal  kr. 46.072,00 
Der er et merforbrug på 50% som skyldes, at der er lagt et for lavt budgettal få fripladser, da for-
brugsprocenten ellers var dalende 2008.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 

 
40 Fripladser på daginstitutionsområdet 
Ingen bemærkninger 
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 
Konto 4: Socialområdet 
 
Overskridelse af budgettet skyldes primært overforbrug på ældreområdet (hovedsageligt større 
end budgetteret udgifter til alderspensionen og til drift af alderdomshjemmet efter alderdoms-
hjemmets udvidelse) samt overforbrug på handicapområdet.  

 
Konto 40: Fripladser på daginstitutioner. 
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Mindre forbrug skyldes primært færre anbringelser af børn på daginstitutionsalderen. 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
Socialområde. 
De vigtigste begivenheder er således: 
 

Konto 40-01-60 Fripladser på daginstitutions området 

 
Familier fra 1 bygd er blevet flyttet til byen, da de skal en arbejds indsats mod dem. Der er blevet 
betalt for daginstitutions pladser. 
 
Også for elever der er på uddannelse i et andet by, er blevet betalt for institutionsplads. 
 
 

4.41 Døgnforanstaltninger for børn og unge 
 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 41. Børne- og ungeforsorg. 

Bevilling  kr. 50.600.000,00 

Regnskabstal  kr. 49.363.494,10 
For hele børneforsorgsområdet incl. forebyggelse er der et mindre forbrug på kr. 1.237.000,00. 
Forvaltningen har iløbet af året søgt Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevillingpå ialt 7.262 
mio til området anbringelser af børn udenfor hjemmet, hvilket dækker familiepleje og anbringel-
se af børn i privat døgninstitutioner og børn anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner. Generelt 
har året 
2009 medført betydelig flere anbragte børn udenfor hjemmet end beregnet for 2009, og således 
var der ved udgangen af 2009 176 børn anbragt udenfor hjemmet i hele Qaasuitsup kommunia, 
mod 154 anbragte ved udgangen af året 2008. So en del af grunden til at der har været tilgang 
af antal anbragte børn, kan nævnes,  at kommunalbestyrelsen, i forhold til Landstingsforrodning 
nr. 1 af 15. april 2003, har ansvaret for at sætte barnet i centrum, med udgangpunkt i barnets 
basale behov, samt at skabe opvækstvilkår for børn og unge, som fremmer børn og unges ud-
vikling, trivsel og selvstændighed. I forhold til disse forpligtelser, er det socialkontorernes ansvar 
ude på områderne, at leve op til intentionerne i denne lovgivning, og således vælge hjælpefor-
anstaltninger, der bedst stemmer overens med barnets særlige behov. Efter kommunesammen-
lægningen er det kommunalbestyrelsens mål, at man ved at sætte forkus på forebyggelse og 
andre sunde tiltag for børn og unge, skal mindske omsorgssvigt af børn, og dermed også an-
bringelse af børn og unge udenfor hjemmet, hvilket kommunen nu allerede har arbejder med, 
men følgevirkningerne af de nye gode tiltag der er i gang, vil først få deres gennembrud efter-
hånden som de gode tiltag bliver udøvet og forankret ude på alle byer og bygder i kommunen. 
Et mindreforbrug på kontoen på kr. 1.237 mio, i forhold til den tillægsbevillingen der er givet, 
skyldes, at en dyr dreng som Ilulissat har anbragt på Tûgdlik, er blevet omfattet af forordningen 
om vidtgående handicappet, og således er hans mandsopdækning på 168 timer pr. uge med 
virkning fra 1. maj 2009, blevet betalt over konto 48.01.  
 
 

Aasiaat - Modtaget bemærkning 
 

Konto 41 Børneforsorg 
Budgettet er forhøjet med kr.1,4 mill.via budgetomplacering, idet Socialområdet har satset me-
get på arbejde med børn og unge, som har været udsat for seksuel krænkelse, flere af børnene 
er anbragt udenfor hjemmet både i familiepleje og i døgninstitutioner, derudover har man hjulpet 
4 unge under 18 år til at tage efterskole og Ungdomsskole i dk, hvor Qaasuitsup kommunea be-
taler for hele opholdet. Selvstyret har ydet tilskud med kr. 820.000 til Qaammaavik og til børne-
forsorgsarbejde. Pr. 31.12.2009 er der 22 børn anbragt i familiepleje i Grl. Og 1 i dk. 3 af pleje-
familier får dobbelt plejevederlag. Det er 7 børn anbragt i døgninstitutioner (privat og Selvstyret). 
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Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 41 Børne- og ungeforsorg. 

Bevilling  kr. 19.770.000,00 

Regnskabstal  kr. 17.267.988,20 
For hele området incl. forebyggelse er der et mindre forbrug på kr. 2.502.000,.-. der skyldes, at 
forvaltningen har omposteret støttepersonløn til et handicappet barn, der er  anbragt i Tugdlik.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

Konto 41- børn og unge 
Er der en overskridelse på kr. 281.000,- som skyldes bilag fra 2008 som først blev registret i 
2009, samt flere anbringelser udenfor hjemmet i lokale plejefam.samt anbringelser i weeken-
derne, Qasigiannguit har fået flere indbyggere via mobilitetreglen og størstedelen  er desværre 
tungtbelastede familier, hvor sociaforvaltningen har været ude og anbringe børn for ofte. 
Samt et forbrug på 41-04 kr. 145000,00 uden budget.  
Konto 41-05 hjm.døgninstitutioner et merforbrug på 95.000,- udefrakommende tilflyttere med 
børn i forvejen anbragt. 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 41. Hjælp til børn og unge.  
Budget for 2009 1.056.000,- 
I 2009 har der været besparelser på tillægsbevillingerne på kr.-180.000,- 
I slutningen af året var der på konto 41 et overforbrug på kr. -80.000,00. 
På grund af besparelserne er der overforbrug på konto 41, det skyldes primært udgifter til an-
bringelser af børn udenfor hjemmet, og der er på forebyggelseskonsulentens konto alene et 
overforbrug på kr. -118.000,- som skyldes for lavt budgettering til løn for forebyggelseskonsulen-
ten. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 41 
Overforbrug skyldes, at Qaasuitsup kommunea selv har trukket fra Qeqertarsuaq budget for 
støtteforanstaltninger.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

Redegørelse for udgifter i 2009. 

 

Udgifterne er budgetteret med kr. 11.613 

Refusion til Qaasuitsup Kommunia kr. -1.157 

Udgifter i alt kr. 10.278 

Uforbrugte midler kr. 178 

 

41-01-45 
Større udgifter end beregnet på kr. - 56.000 
Det skyldes, at der har været større udgifter til servicering af børn og unge end beregnet. 
 

 41-02-45 
Efter gennemgang af budgettet for 2009 i det første halve år, har man rettet op på konto 41-02 
gennem overførsler, efterfølgende er uforbrugte midler på kr. 17.000.  

 

41-03-45 
Budgetterede indtægter af forældrebetalinger for akutte anbringelser kr. -5.000 
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På grund af manglende indtægter er der et overforbrug på kr. -6.000. Man har ikke ladet foræl-
dre med lavt indkomst betale for akutte anbringelser af børn. 
 

41-05-45  og konto 41-07-45-42-00 
På grund fejlkontering af udgifter har man brugt de to konti, selvom det kun er konto 41-05-45 
der skulle være blevet brugt, efterfølgende viser konto 41-05-45 et overforbrug på kr.  -286.000. 
Konto 41-07-45  viser et overskud på kr. 2.000 og på konto  41-07-45-42-00 har Qaasuitsup 
Kommunia taget midler på kr. -526.000.  

 

41-06-45 
Denne konto benyttes til øremærkede projekter, og alle indtægter bliver brugt til de rigtige for-
mål. 

 

41-08-45 
Grundet manglende ansatte af forebyggelseskonsulenter er der uforbrugte midler på kr. 14.000. 
 
 

Uummanaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 41 Børn- og unge området.  

Forbruget passer bedre til den oprindelige bevilling på 10.172.000 kr. 
 

Konto 41-08: Socialt forebyggelsesarbejde.  
Mindreforbrug skyldes primært større end forventet indtægter fra refusionen og eksterne fonder. 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 41-01 og  41-02 Udgifter på børn- og unge området. 
 
I flere år har vi ydet en indsats på børn- og unge området. Forældrene har vi krævet at de skulle 
på Qaqiffik behandling. Andre børne forsorgs udgifter har været meget brugt, i forbindelse med 
anbringelser. Og derfor har været brugt meget i familiepleje. 
 

Konto 41-06-60  Familiebehandling i Upernavik 
Der har været ansat en socialrådgiver, men da der ikke har været bygning kunne der ikke laves 
opslag om andre medarbejdere. 
 
Nogle af de opgaver der har kørt er følgende. Samtaler med enkelte personer i forbindelse med 
personlig udvikling. Samtaler med personer ude i bygderne, i forbindelse arbejds indsats for 1 
hel familie. Flere familier er været med i dette. Eksempelvis er en bygd fået flere besøg 
For at familien fik hjælp som en enhed. 
 
Familiehøjskole for 1 bygd er blevet foretaget. Da der var for dårlig forhold, til at der kan komme 
nogen udefra, så planlagde socialrådgiver og forebyggelseskonsulent højskolen selv og kørte 
forløbet.  
Dette har medført at der nu er bedre kommunikation mellem befolkningen der. Og for enkeltes 
vedkommende er personlig udvikling igen begyndt. 
 

41-08-60 Socialt forebyggelsesarbejde 
Her er nogle konto haft overforbrug. I hele hovedkontoen er der ikke stor overforbrug. 
 
Idet der kun har været 1 medarbejder i børn- og unge området, har vi været nødt til at ansætte 2 
ufaglærte hjemhos´ere. Da kontrol af de familier, der blev gjort indsats for ikke kunne varetages 
af børn- og unge sagsbehandleren. 
 
Derudover har vi ydet hjælp til familier, hvor der er alvorlig sygdom. Hvis familie medlem er på 
vej til at dø, kunne ægtefælle eller samlever kunne være støtteperson. Når dette sker er det så 
medarbejderne i ældre området, der har tilsyn med familien. 
 
Der er blevet kørt flere familie højskole forløb i bygder. Tilskud på kr 350.000,- har vi fået. 
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41-10 Kommunale døgninstitutioner 
 
Børnekollektivet har i 2009 arbejdet meget. Med hensyn til børnene er familier blevet flyttet ind til 
byen, da der skulle ske en arbejdsproces. 2 familier på denne måde blevet flyttet ind til byen. De 
har taget en masse tid og kræfter.  
 
Samtaler har været foretaget og når personlig udvikling kører, har konsekvenserne været dårlig 
opførsel. Mange samtaler og oplysnings kampagner har været foretaget. Begrænsning af foræl-
drenes kontakt til børnene for at de skulle falde til ro. 
 
Kursustilbud fra hjemmestyret er blevet brugt, for at medarbejderne kan være stærkere til deres 
arbejde. 
 
Vores døgninstitution er god hjælp til os, og kan derfor beholde klienterne her. Selvom de har  
taget en masse opmærksomhed. 
 
 

4.43 Førtidspension 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 43. Førtidspensioner. 

Bevilling  kr. 25.600.000,00 

Regnskabstal  kr. 26.100.471,93 
Der er et merforbrug på kr. 310.000,- på førtidspensionister med 50 % refusion fra Selvstyret, 
hvilket skyldes, at tilgangen af nye førtidspensionister har været højere end beregnet ved bud-
getlægning. Der er i løbet af 2009 budgetomplaceret kr. 583.000,-, fra konto 43.01 førtidspensi-
on med 90 % refusion fra selvstyret, hvilket dog har været i overkanten, da dette har medført et 
merforbrug på konto 43.01 med kr. 191.000,-. 
 
 

Aasiaat - Modtaget bemærkning 

 
Konto 43  Førtidspensioner 
Det er overforbrug på ca.kr.287.000, selvom det er foretaget budgetomplacering i løbet af året. 
Det er i løbet af året 17 nye modtagere. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 43. Førtidspensioner. 

Bevilling  kr. 5.554.000,00 

Regnskabstal  kr. 5.786.223,95 
Der er et merforbrug på kr. 232.000,00, på førtidspensionister, da man i løbet af året ellers har 
omplaceret for meget af bevillingen på kr. 553.000,00, som skulle have været kr. 321.000,00. 
 

 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
Konto 43 førtidspensionster 
Der er et merforbrug på 131.000,-  som skyldes dels bilag fra 2008 som først blev registeret i 
2009, samt da taksterne pr.1.1.09 for for perstillæg steg til enlige kr. 4000 og par kr. 6000,- .  
Når der laves beregning kom der derfor et merforbrug til udbetaling. Endvidere forlidt hjembragt 
ref.afregninger. 

 

 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
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Konto 43 Førtidspensioner. 
Budget for 2009 2.149.000,- 
I 2009 har der været besparelser på tillægsbevillingerne på kr.+237.000,- 
I slutningen af året var der på denne konto et overforbrug på kr. -136.000,00. 
Overforbruget på denne konto skyldes overforbrug af bevillingen, og det skyldes primært, at der 
er kommet flere førtidspensionister i 2009. 
 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 43 Førtidspensioner 
Ingen bemærkninger 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 

 
43-01-45 
Som forudset er der uforbrugte midler på kr. 24.000, selvom Qaasuitsup Kommunia selv har ta-
get kr. -82.000. 
 

43-01-97 Savissivik. 
I begyndelsen af 2009 har man ellers begyndt at yde hjælp vha. denne konto, selvom kontoen 
var tom, derfor et overforbrug på kr. -14.000. 
 

43-02-45 
Der er uforbrugte midler på kr. 297.000, det skyldes, at analyser af ansøgninger til Qaasuitsup 
Kommunia om tildeling af førtidspension og da man i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret 
har henvist ansøgerne til arbejdsprøvninger. 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 

 
Konto 43: Social førtidspension.  
 
Obs. pga. varslet forhøjelse af førtidspensionens grundbeløb medio 2010 kan man forvente no-
get højere udgifter på dette område. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 43-01og 43-02 Førtidspensioner før og efter 1/1- 2002 
I disse konti har der ikke været overforbrug. Henvendelser på ansøgning til elregning efter af-
læsninger, har hjælpen givet efter beregnings skema´s resultat.  Nogle har også henvendt sig 
når de ikke havde nok økonomi til næste lønudbetaling, de har så fået hjælp til tilbage betaling. 
 
 

4.44 Underholdsbidrag 

 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 44. Underholdsbidrag. 

Bevilling  kr. 657.000,00 

Regnskabstal  kr. 955.291,23 
Kontoen dækker underholdsbidrag i uafsluttede sager, hvor kommunen midlertidig har udlagt 
bidrag i sager, hvor faderskabssag stadig verserer i Kredsretten. Ved kommunesammenlægnin-
gen har dette område været underbudgetteret, idet kontoen fra år til år kan være vanskelig at 
budgettere, da bevægelserne på denne konto afhænger af, hvor hurtigt de verserende bidrags-



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

42 

 

sager i Kredsretten behandles og afsluttes. Ved afslutning af en sag debeterer kommunen den 
bidragspligtige for det udlagte bidrag, og får således sin udgift på kontoen dækket.  Således kan 
der være år, hvor kontoen kan komme ud af året med en betydelig mindreforbrug end budgette-
ret, men det modsatte sker også når faderskabssagerne trækker i langdrag.   
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 44. Underholdsbidrag. 

Bevilling  kr. 326.000,00 

Regnskabstal  kr. 385.847,47 
Der er et merforbrug på kr. 60.000,00, da der er foretaget afskrivninger på a-bidrag. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

Konto 44 underholdsbidrag 
Der er afskrivet mere pga. ikke driftbogført i 2009, fra interimskontoen social gamle påførte helt 
tilbage fra 1992, samt uafsluttede sager som ikke var budgettert. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Konto 44 Børnebidrag (B-bidrag). 
Budget for 2009 54.000,-. 
I slutningen af året var der på konto 44 et overskud på kr. +52.000,00. 
Der har ikke været ansøgninger om gældsanering. 
Uden at få tilladelse til det, har man ydet en mor midler på baggrund af en tidsfrist, men da tids-
fristen fra kredsretten ikke passer har kommunen måttet afholde udgiften. Udgiften skulle være 
afholdt af faderen. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 44 
Ingen bemærkninger 
 

4.45 Offentlig hjælp 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 45 Offentlig hjælp. 

Bevilling  kr. 29.200.000,00 

Regnskabstal  kr. 32.197.765,04 
Regnskabstalt på offentlig hjælp viser et merforbug på kr. 2.998 mio. Der er i løbet af året tilført  
kontoen en tillægsbevilling på kr. 4.555 mio, hvoraf de kr. 2.750 mio er tildelt Aasiaat, og resten 
fordelt på de øvrige områder. Det er byerne Kangaatsiaq, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik 
der har de største merforbrug. For disse byerne skyldes merudgiften arbejdsløshed i byer og 
bygder, hvor det er Kangaatsiaq der har været mest ramt af arbejdsløsheden, da alle aktiviteter i 
by og bygder har været lukket ned. I Ilulissat er hellefiskefabrikken lukket og flyttet til 
Qasigiannguit, hvilket har kunnet mærkes betydeligt på antal arbejdsløse i byen. 
Vedr. Upernavik har der i forbindelse med indsætning af et indhandlingsskib i efteråret, været 
uoverensstemmelser med de landbaserede indhandlingsteder i bygderne, hvor man har lukket 
en fabrik i en periode, og dette har medført uforudsete udgifter på området. I sommer meddelte 
Aasiaat at arbejdsløshedstallet i i Aasiaat var på 0, og således afgav de en sparelse på kr. 
500.000,-, men deres bevilling holdt ikke, hvorefter der er tilført en tillægsbevilling til Aasiaat.  De 
meddeler i deres redegørelse, at deres merforbrug på offentlig hjælp skyldes uforudsete 
periodevise lukninger af fabrikken i Aasiaat. 
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Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 45  Offentlig hjælp 
Ingen bemærkninger idet forbruget svarer til tilrettet budget. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 45 Offentlig hjælp 

Bevilling  kr. 7.707.000,00 

Regnskabstal kr. 7.369.020,56 
Der er et mindre forbrug på kr. 352.000,00 skattepligtig hjælp og et merforbrug på kr. 14.000,00 
ikke skattepligtig hjælp. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Konto 45 Offentlig hjælp. 
Budget for 2009 3.008.000,-. 
I 2009 har der været en tillægsbevilling på kr.+447.000,- 
I slutningen af året viste konto 45 et underskud på kr. -151.000,00. 
I februar 2009 lukkede Royal Greenlands fiskeindustri i Kangaatsiaq, efterfølgende er offentlig 
hjælp begyndt at blive udbetalt, selvom kontoen plejer at være udgiftsneutral under drift af fiske-
industrien. 
Offentligt hjælp er eskaleret pga. lukning af fiskeindhandlingsstedet i Niaqornaarsuk. Offentligt 
hjælp er eskaleret pga. lukning af fiskeindhandlingsstedet i Attu. 
I Ikerasaarsuk har Royal Greenlands indhandlingssted været lukket i en periode, hvor offentligt 
hjælp er eskaleret.  
Selvom der er sket store overforbrug på denne konto har der været revalideringer af ledige i 
slutningen af året i Kangaatsiaq og dertilhørende bygder.  
 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 45 
Overforbrug skyldes, at Qaasuitsup Kommunea selv har trukke fra Qeqertarsuaqs budget for 
offentlig hjælp. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

45-01-45 
Kr. 94.000 i budgettet er ikke blevet brugt, det skyldes, at man ikke har brugt kr. 40.000 på 
trangsvurderet hjælp. 

 

45-01-98 
I begyndelsen af 2009 begyndte man ellers at yde offentlig hjælp fra tomme bygdekonti, derfor 
et overforbrug på kr. -2.000. 
 

45-03-45 
Budgettet på kr. 13.000 er ikke blevet brugt. 
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 45: Offentlig hjælp. 
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Forbrug på dette kontoområde har eskaleret meget kraftigt ift. den oprindelige bevilling på 
2.500.000 kr. Forbruget medio 2009 var allerede på over 73 % og blev ikke mindre på trods af 
sommermånederne og noget begrænset registreret ledighed. Så vidt man kan se, er det primæ-
re årsag underbeskæftigelse og færre beskæftigelsesfremmende indsatser (især på revalide-
ringsområdet) i forhold til 2008. Desuden har vi fra 01.01.2009 forhøjet de månedlige vejledende 
takster til offentlig hjælp til forsørgelse af børn fra 758 kr. til 1.000 kr. pr forsørger pr barn. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

45-01 Offentlig hjælp 
Da der har været dårlig sejlforhold er der ydet hjælp til fangere og fiskere. Efter beregningsske-
ma. I november og december periode bliver der kørt forskellige aktiviteter til arbejds søgende. 
Færre personer og nogle begyndte at arbejde senere. På den måde har det ikke været positiv 
effekt på offentlig hjælp. 
 
I denne hovedkonto været overforbrug på kr 108.000. 
 

45-03 Offentlig hjælp – ikke skattepligtig 
Engangs udgifter til familier er blevet givet, så deres levestandard på et given tidspunkt ikke 
skulle blive dårligere. Når de selv ikke er skyld i situation, har der været ydet hjælp. Eksempelvis 
hvis elregning har været større efter aflæsning. 
 
Alvorlig sygdom i familien, rejser og ophold i SANA og Rigshospitalet. Hele familier har fået 
hjælp. 
 

4.46 Andre sociale ydelser 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 46.03 udbetaling af boligsikring 

Bevilling  kr. 12.303.000,00 

Regnskabstal  kr. 11.871.350,61 
Regnskabstal på boligsikring viser et mindreforbrug på kr. 432.000,00. Boligsikringen er 
indtægtsreguleret, og udbetales ud fra ansøgernes skattepligtige indkomst det sidst kendte 
kalenderår. I 2009 var det den skattepligtige indkomst i 2007, der blev lagt til grund for en 
tildeling af bolgsikring. Et  mindreforbrug på kontoen viser, at der har været færre ansøgere som 
blev godkendt til en boligsikring, end antaget ved budgetlægningen for området i de gamle 
kommuner før sammenlægningen. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 46 Andre sociale ydelser 

Bevilling  kr. 4.108.000,00 

Regnskabstal kr.    272.474,27 

 
46-01 Barselsdagpenge 
Bevilling  kr. 278.000,00 
Regnskabstal kr. 272.474,27 
 
46-03 Boligsikring 
Bevilling  kr. 3.830.000,00 
Regnskabstal kr.               0,00 
 
 

Qasigiannguit - Modtaget bemærkning 
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Konto 46-02 sociale boliger(herberg) 
Her er der et forbrug på kr. 20.000,- som skyldes at der ikke har været budgeret til denne konto, 
og hvor der kom bilag fra 2008 som blev reg.2009. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Konto 46 Barselsdagpenge og boligsikring. 
Budget for 2009 404.000,-. 
Tillægsbevilling i 2009 på kr.+37.000,- 
I slutningen af året var der på konto 46 et overskud på kr. +310.000,00. 
Overskuddet skyldes, at boligsikringerne var blevet kontoret i Ilulissat, derfor viser det et over-
skud for Kangaatsiaq. 

 

 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 46 
Mindre forbrug skyldes, at boligsikring ikke er bogført i Qeqertarsuaq budget fra Qasigiannguit. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

46-01-45 
Der er uforbrugte midler på kr. 13.000 i budgettet. 

 

46-02-45 
Fejlkontoring af kr. -6.000, der ellers skulle være konteret på 49-03-45- og kr. -2.000 der ellers 
skulle være konteret på  47-02-45. 
 

46-03-45 
Der er ikke sket overførsler fra fælleskonti i Qaasuitsup Kommunia, derfor viser den uforbrugte 
midler for kr. 619.000. 
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 

 
Konto 46-01: Barselsdagpenge. 
Ingen bemærkning 
 

Konto 46-03: Boligsikring. 
Boligsikring blev i 2009 konteret centralt så den største del af den oprindelige bevilling på 
1.200.000 kr. blev fjernet. 
 

4.47 Ældreforsorg 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 47 Ældreforsorg. 

Bevilling  kr. 102.900.000,00 

Regnskabstal  kr. 110.334.834,14 

Regnskabstal på ældreforsorg viser et merforbrug på kr. 7.435 mio. Qaassuitsup kommunia 
havde oprindeligt et totalbudget på området for 2009 på kr. 114.582 mio, men der er foretaget 
en besparelse på området i forbindelse med BR01 -09 og BR02-09 på ialt kr. 11.682 mio, og 
denne meget store besparelse har området ikke kunnet bære, hvilket regnskabstallet viser.   

På konto 47.01 alderspension grundbeløb som er en lovpligtig ydelse og 90 % refusion fra 
Selvstyret, er der et merforbrug på kr. 2.719 mio mod en besparelse på kr. 3.437 mio. 
Merforbuget ligger i byerne Ilulissat og Uummannaq, hvor budgettallet på refusioner er sat for 
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højt i forhold til tillægsbevillingen på grundbeløbet. I Qeqertarsuaq, Upernavik og Qasigiannguit 
ligger merforbruget på grundbeløbet i forhold til de besparelser der er foretaget på området. 

Vedr. hjemmehjælpsområdet hvor der er en totalbevilling på kr. 18.818 mio, er der et 
merforbrug på kr, 520.000,- i forhold til besparelser på kr. 485.000,- , hvor det har været 
vanskeligt at efterleve besparelsen ude i områderne, p.g.a hjemmeboende ældre, der er 
plejekrævende, og således har brug for  en udvidet hjemmehjælp. 

Alderdomshjem og Plejehjem er der en total bevilling på kr. 59.430 mio, mod en besparelse 
på  kr.1.389 mio i forhold til oprindelig bevilling. Der er både givet plus og minus tillægbevillinger 
på hele området i forhold til alle byer i løbet af året. Der er et merforbrug på kr.3.349 mio, og det 
er byerne Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Uummannaq og Upernavik, som har 
haft merforbruget. I Ilulissat, hvor der foretaget en besparelse på kr. 2.292 mio, er der et 
meforbrug på 902.000,- og det har ikke været muligt, at efterleve besparelsen fuldt ud, da 
Plejecenteret både har flere tunge plejekrævende og senil demente beboere, med hebov for 
udvidet pleje, og dertil udvidet personale, hvilket der også var taget højde for i det oprindelige 
budget. 
Uummannaq har taget en ny udvidelse til alderdomshjemmet  i brug, og har ikke kunnet holde 
budgettet p.g.a en udvidet beboernormering og dertil øgede driftsudgifter på lønninger, varekøb, 
forplejning, og el-forbrug, som har været underbudgetteret. I Upernavik er det et merforbrug på 
lønninger og et fald i indtægter på egenbetaling i forhold til budgettet, men også en besparelse 
på kr. 1.450 mio i forhold til oprindelig bevilling, som gør at der er et merforbrg på kr. 
875.000,00. Qaasigiannguit har taget et nyt plejehjem i brug, med udvidet beboernormering og 
har dertil øgede udgifter på kr. 359.000,00. 

Konto 47.11 Ældrekollektiver er der et merforbrug på kr. 325.000,00, som ligger i 
Qasigiannguit. Qasigiannguit har oprindelig budgetteret med en udgift på kr. 5.720 mio til 
Sundhedsvæsenet i Qasigiannguit, idet der var lagt op til, at sundhedsvæsenet skulle drive det 
nye Plejehjem. Dette blev ændre af kommunalbestyrelsen, da denne ordning vil blive for dyr for 
kommunen, hvorefter bevillingen blev flyttet over på de respektive omkostningssteder. 
Efterfølgende er der fejlagtigt bogført kr. 256.000,- på kontoen, som skulle have været 
omposteret. De øvrige merudgifter ligger på lønninger i byen Uummannaq og bygderne Ikerasak 
og Kangersuatsiaq. 
 

Konto 47.20 Plejejophold ved Sundhedsvæsenet har Qasigiannguit en ikke budgetteret 
udgift på kr. 1.654 mio, til hvilket  der er overført  en tillægsbevilling fra konto 47.11. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 47 Ældreforsorg 
Overforbrug til kontoen som er på kr. 233.000 skyldes pristalsreguleringer. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 47 Ældreforsorg. 

Bevilling  kr. 23.581.000,00 

Regnskabstal  kr. 26.430.351,08 
På udgifter til alderspensioner er der et merforbrug på kr. 1.726.000,00, der skyldes at der er 
omplaceret i alt kr. 3.200.000,00, som kun skulle have været kr. 1.474.000,00 

Hjemmehjælpsområdet. 
På Hjemmehjælpsområdet er der et merforbrug på kr. 88.000,00 hvilket skyldtes for det meste, 
at vi i år 2008 som tidligere år, har arbejdet med meget tunge klienter i et kortere eller længere 
perioder. Disse klienter er til dels folk med demens eller andet alvorligt sygdom, hvor en del af 
dem har haft behov for 24 timers hjemmepleje. For disse klienter har det været svært at placere 
dem i plejecenteret, da plejecenteret hele året har været overbelagt, ligesom en del af klienterne 
har ønsket at blive i deres hjem. Det skal også bemærkes at vores bygder har mange ældre, og 
en del af dem er tungt plejekrævende, men har alligevel ønsket at forblive i bygden.   

Alderdoms- og plejehjem og dagcenter. 
På Alderdomshjemmet og dagcenter er der et merforbrug på kr. 1.033.000,00 kr., hvor man har 
omplaceret kr. 2.582.000,00 kr., som kun skulle have været kr. 1.549.000,00.  
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Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
Konto 4701 Ældreforsorg. 
Alderspension pers.tillæg er der merforbrug på 40.000,- som skyldes stigning for pers.tillæg 
takst 1.1.09 samt merforbrug på børnetillæg, da førtidspensionster som overgik til alderspension 
stadig havde mindreårige børn. 
 

47-02 hjemmehjælp 
Vi fik en hjemmehjælpsleder i juni, samt fik en faglært hjemmehjælper og derfor et merforbrug 
på kr. 53.000,- 
 

47-09 alderdomshjemmet 
Denne konto er der merforbrug på kr. 359.000,- 
Det nye plejecenter som oprindelig var en driftaftale mellem komm. Og sundhedsvæsenet blev 
overdraget til kommunen 7 oktober 2009 kombest.beslutning, og dermed et merforbrug i både 
personalelønninger, inventar, el, vand, 
Det nye plejecenter blev derefter alderdomshjem med 20 beboere, der skulle nyt inventar, pleje-
artikler, senge, sengebord, stole som sundhedsvæsenet havde bestilt iflg.gl.aftale, og de reg-
ninger har kommunen nu betalt. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Konto 47 Ældreforsorgen 
Budget for 2009 6.604.000,-. 
Tillægsbevillingerne for 2009 er reduceret med kr.-674.000,- 
I slutningen af året viser konto 47 et underskud på kr. -201.000,00. 
Underskuddet skyldes, at der har været overforbrug på Alderdomshjemmet i driftsomkostnin-
gerne på kr. 167.000,- 
Der er foretaget besparelser på hjemmehjælpen, uden at der er sket personalemæssige æn-
dringer, derfor dette overforbrug. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

Konto 47-01 Alderspension. 
Merforbrug på denne konto skyldes lidt større end budgetteret udgifter til alderspensionens 
grundbeløb og til personlige tillæg, først og fremmest pga. nødvendighed for større reparationer 
i pensionisternes boliger. Forbruget er ellers i bedre overensstemmelse med den oprindelige 
bevilling på 1.758.000 kr. 
Obs. På konto 47-01-84-82-01 er budgetteret beløb på forventet refusion højere end budgetteret 
beløb på forventet forbrug (på konto 47-01-84-30-01). Dette skyldes angiveligt budgetfejl begået 
ultimo 2009 ved omplacering af bevillinger til bygdekonti. 
 

Konto 47-02 Hjemmehjælp. 
Merforbrug på dette konto skyldes lidt større udgifter på hjemmehjælpsområdet efteråret 2009 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

47-01 Ældre forsorg. 
 
I denne hovedkonto er der ikke overforbrug, udover personlig tillæg. 
 
Betaling til briller, elregning og husleje efter beregningsskema. Når aflæsning har medført at der 
er stor elregning gives hjælpen. 
 
Også hjælp hvis der har været sygdom i familien. 
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For et person har der været en stor udgift for at vedkommende skulle kunne blive boende 
hjemme. Reparationer udenfor og indenfor huset, og har betalt udgift i forbindelse med indlæg-
gelse i sygehuset mens reparationerne blev foretaget. 
 

47-02 Hjemmehjælp 
 
Medarbejder i hjemmehjælp er styret så der ikke blev overforbrug. I nogle af bygderne har for-
bruget været større, da der ikke har været plads i alderdomshjemmet i Upernavik. Her er det 
mest de demente. 
 
I 2007 da økonomien ikke var så god, har der været spare runde og derfor er der sket ændring 
af procedure til få hjemmehjælp. Der bliver kun givet de nødvendigste hjemmehjælp. Denne ar-
bejds metode bruges stadig  i dag. 
 

47-09 Alderdomshjem 
I alderdoms hjemmet er der 18 plejekrævende beboer, og af dem er 10 demente. 
 
På den måde kunne der ellers være 1 medarbejder til hver beboer. Hvis de demente kunne væ-
re i afskærmet enhed ville behov for medarbejdere ellers være mindre. 
 
Konto 47-09-60-01-11  lønninger – timeløn er overforbrug på kr. 601.000. 
I denne hovedkonto har været flere 14- dags lønnede og elevator udgifter på ca kr 300.000, da 
denne gik i stykker. 
 
Mere forbrug i alt kr 953.000. 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

48  Handicappede  
I 2 boenheder hvor der har været bevilget 168 timer hver, hvor der også er givet pædagogiske 
støtteperson timer til enkelte beboere. 
 
I en kort periode har vi haft en pædagog som daglig leder. 
 
I hver boenhed er der holdledere. 
 
Konto 48-03-60-01-11 Lønninger – timeløn har der været stor forbrug da noget forbruget ellers 
skulle været konteret i konto 48-04-60-01-11. 
 
Som sædvanlig har beboerne blevet plejekrævende hen mod efteråret og på den måde er flere 
medarbejdere blevet rekrutteret. Der er ikke værksted som de kan komme til om dagen. Om 
tirsdagen går de til aktivitetshuset (for at træne). 
 
Hovedkontoen i det hele har mindre forbrug. 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

49-03 Krisecentre 
Før i tiden har vi brugt B 1108 som krisecenter, men da vi mangler boliger blev den brugt til fa-
milie som havde en indsats med 
 

49-04 Alkoholbehandling 
Der kræves at forældrene skal på Qaqiffik behandling, så der tages hensyn til børnene. 
 
Og henvendelser sker fra personer, der personligt vil bearbejde noget selv.  
 
Hvis det kan lade sig gøre forbereder de sig til behandling med samtaler.  
 
4 Social område hele kontoen har der været kr 157.000 i mindre forbrug. 
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Uummannaq - Modtaget bemærkning 

 
Konto 47-09 Alderdomshjem. 
 
Forbrug på denne konto har eskaleret ift. den oprindelige bevilling på 7.200.000 kr. efter alder-
domshjemmets udvidelse primo juli. 

 

Qasigiannguit - Modtaget bemærkning 
 

47-11 Ældrekollektiver 
Denne konto var budgeteret med kr. 5.720.000 til brug for sundhedscentert plejecenter som 
komm.overtog. der er et merforbrug på kr. 256.000,00 som er kommet efter denne konto er for-
delt til regulering i tillægsbev.omplacering til andre kontoer.  
Der er stadig et overarb.timeløn kr. 11.024,70 som er formidlet videre til lønkontoret,da det viser 
sig at være en fejl i foråret 2009 fra Uummannaq. Lønkontoret her har sendt sagen videre til 
adm.løn. men der er desværre ikke sket noget. 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 47-11 Ældrekollektiver. 
 
Bevilling på denne konto blev reduceret kraftigt ift. det oprindelige budget på 9.081.000 kr. Re-
duktionen skyldes lukning af 2 boenheder i byen, Orpingaq og Pakkutaq ultimo juni 2009. 
 
2 resterende boenheder i byen er nu overflyttet til handicapområdet (konto 48-03), imens 2 
boenheder i bygder forbliver fortsat på ældreområdet. Mål for 2010 er effektivisering af driften på 
baggrund af plejetyngdemålinger. 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre. 
 
Merforbrug skyldes angiveligt efterslæb i kontering af udgifter i forbindelse med ældresammen-
træf i Qaasuitsup kommunia sommer 2009. Efterfølgende har man reduceret den største del af 
den oprindelige bevilling på 250.000 kr. ud fra en formodning om at flere udgifter ifm. sammen-
træffet var konteret på konto 49-01-50-35-00. Dette viste sig åbenbart at være en fejl. 
 
 
 

Qasigiannguit - Modtaget bemærkning 
 

47-20 Plejeophold sundhedscenteret 

 
Denne konto har ikke været budgeteret, men har fået 1,6 mill. Fra omplacering fra konto 47-11. 
Der er merforbrug på kr. 24.000,- som skyldes bilag fra 2008 som blev registeret i 2009. 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 47 
Overforbrug skyldes, at Qaasuitsup Kommune selv har trukket fra Qeqertarsuaq budget for 
hjemmehjælp og omsorgsforanstaltninger.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

47-01-45 
Udgifter til alderspensioner, der er foretaget overforbrug af budgettet på -15.000 for 2009, da 
Selvstyret har forhøjet budgettet. 
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47-02-45 
Udgifterne til hjemmehjælpen i Qaanaaq er reduceret kraftigt pga. bedre planlægning for hjem-
mehjælperne og da man fastansatte tre personer til hjemmehjælpen. 
(Der er allerede refunderet kr. -150.000 til fællesudgifterne i Qaasuitsup Kommunia.) 

 

47-02-97 / 47-02-98 /47-02-99 
I begyndelsen af 2009 har man elles begyndt at yde offentlig hjælp i bygdernes tomme konti, 
derfor dette overforbrug på kr. -4.000. 

 

47-09-45 
Kr -570.000, grundet refusion af fællesudgifter i det første halve år i 2009 for Qaasuitsup Kom-
munia var der sket et overforbrug på kr. - 42.000.  
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 47-20  Plejeophold ved sundhedsvæsenet. 
Ingen bemærkning. 
 

4.48 Handicapområdet 

 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 48 Handicapområdet. 

Bevilling  kr. 5.200.000,00 

Regnskabstal  kr. 8.651.150,47 
På udgifter til vidtgående handicappede børn og voksne, er der merudgifter på kr. 3.451 mio, og 
det er udgifter, som ikke kan refunderes fra Selvstyret. I forbindelse med overgangen til 
kommunesammenlægningen har Selvstyret v/ Departementet for Familier besluttet, at 
Qaasuitsup kommunia skal følge den vejledning som er vedtaget af Departementet ved 
refusioner af støttepersontimer, der omhandler ydelse af hjælp til ansættelse af støttepersoner. 
Denne vejledning indeholder udgifter som ikke kan refunderes af Departmentet, og som har 
gjort at kommunen har ovennævnte merudgifter der ikke kan refunderes. Det er især udgifter til 
vikarer som er en mærkbar merudgift for kommunen. 
Udgifter der ikke kan refunderes af Selvstyret er følgende: 
 

- Bidrag til efteruddannelses- og oplysningsfonde 

- Bidrag til feriefond 

- feriefrirejser og bidrag til PIP’s feriefond, samt TR-fond. 

- omkostninger i forbindelse med til - og fratræden 

- frirejser og frihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom m.v. 

- Kvalifikationstillæg 

- Søgnehelligdag 

- Ledertillæg 

- Tillæg for overarbejde eller tillæg for manglende overholdelse af varsel af overarbejde 

- Tillæg for tilkald uden for normal arbejdstid 

- Tillæg for døgninstitution 

- Særlig- & Rådighedstillæg 

- Kolonitillæg for hverdag – weekend. 

- Projekttillæg for hverdag – weekend 

- Udbetalte feriegodtgørelse – særlige feriegodtgørelse 
Vikarudgifter dækkes som udgangspunkt ikke, hvis den, der vikarieres for, får løn. 
 
På handicapområdet har Kommunen i 2009 haft en totaludgift på kr. 41,532 mio incl. udgifter til 
plejepatienter, og af disse har kommunen fået afregning på kr. 29.249 mio. Vi regner dog med at 
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få tilført yderligere refusoner for 2009, da vores foreløbige regnskabstal viser et totalforbrug der 
overstiger Selvstyrets bevilling for 2009 på kr. 37.136.773,48. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 48  Handicapforsorg 
Det har været overforbrug med kr. 2,343 mill. på konto 48 p.g.a. at der har været ekstra udgifter 
på området til følgende: 
 
Alderdomshjemmets takst kr. 1218,- pr.døgnx365= 444.570,00 
./.minus bevilling fra Selvstyret 917,-pr.døgnx365x4=         439.460,00 
Vikar til støttepersonkoordinator                                       374.000,00 
Barselsvikar til månedslønnet støttepers.                               85.000,00 
Udgifter til 2 nye ansættelser                                                 99.000,00 
Udgifter til værested for ADHD-børn                                     71.000,00 
Fællesudgifter 50% af løn til støttepersonkoordinator      101.000,00 
Leder af bokollektivet                                                           560.000,00 
Lønninger til chauffør til handicapbussen                      160.000  i alt kr. 1.889460,00 
Derudover er der afholdt fællesudgifter til personalet og til værkstedet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 48 handicapområdet. 

Bevilling  kr. 1.219.000,00 

Regnskabstal  kr. 4.035.073,71 
På handicapområdet er der et merforbrug på kr. 2.816.000,00 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

 
Konto 48 Handicapområdet 
På denne konto er der et merbrug på kr. 248.000,00 som skyldes bilag fra 2008 som blev regi-
steret i 2009, samt refusion støttepersoner differencer i afregning mellem selvstyre og kommu-
nune, samt forskellig tillæg som Selvstyre ikke refunder. Såsom overtidsbetaling, kvalifikations-
tillæg, rådighedstillæg, vagttillæg, ledertillæg, søgnehelligdagstillæg halv og heldag, døg-
ninsti.tillæg. 
Fra 1 jan 2009 til midt i oktober 2009 var afregningsmetode for lønninger meget forskellig, indtil 
sagsbehandler var på kursus i oktober Ilulissat hvor selvstyremedarbejdere forklarede hvordan 
og hvad der skulle afregnes.  
 
Det samlede budget for konto 4 incl.tillæg var i alt kr. 17.595 og hvor forbruget var 
17.138.524,21. 

 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Konto 48 Handicapafdelingen 
Budget for 2009 371.000,-. 
I slutningen af året viser konto 48 et overskud på kr. +428.000,00. 
Der er flere grunde til overskuddet; uforbrugte midler til overtimer for støttepersoner. 
Selvom handicappede har ret til hjælp har flere af dem fravalgt hjælpen, derfor dette overskud. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 48 
Mindre forbrug skyldes, kommunens sparetiltag. Har fået alle refusioner hjem for hele 2009 
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Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

48-00-45  
Vi har så vidt muligt prøvet på at dække udgifter til handicappede ved at ansøge om tilskud til 
Familiedirektoratet. I 2009 har der ikke været ansøgninger pga. en vakant stilling. Efterfølgende 
har der være problemer med udskrivning af lønsedler fra Qaanaaq i lønkontoret i Qaasuitsup 
Kommunia, der er også pga. ændring af proceduren omkring 100 % refundering af forbrugte 
midler ikke kunnet få refunderet det fulde beløb, derfor et overforbrug på handicapområdet på 
kr. -173.000. 
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 

 

Konto 48: Handicapområdet. 
Der blev tilsyneladende efterfølgende slutresultat m.h.p. hjemtagelse af refusion på handicap-
område:   

48-00-50-82-01 Refusioner fra Regional-
kontor Nord 

-7.000 5.000 -2.000 -2.226.912,74 227 111,3 

48-01-50-82-01 Refusion fra Selvstyret 
indeværende år 

0 -1.500 -1.500 -1.438.081,68 -62 95,9 

48-03-50-82-01 Refusion fra Hjemmesty-
ret indeværende år 

0 -700 -700 -619.268,05 -81 88,5 

48-04-50-82-01 Refusion fra Hjemmesty-
ret indeværende år 

0 0 0 -272.738,00 273 0,0 

48-15-50-82-01 Refusion fra Hjemmesty-
re, indeværende år 

0 0 0 
-15.600,00 

16 0,0 

I alt     -4.200 -4.572.600,47   

     372.600,47   

 
En del af refusionen for hjælpemidler blev konteret på konto 48-00. Tabellen viser, at der blev 
indhentet 372.600 kr. mere i refusion end det var budgetteret. Trods dette viser konto merfor-
brug på -371,780 kr. i forhold til budgettet. Overforbruget skyldes primært mindre end forventet 
refusion for støttetimer i boenheder på handicapområdet. 
 
Der skal understreges, at for 2008 modtog daværende Uummannaq kommune refusion for ud-
gifter på handicapområdet på i alt 5,8 mil. kr.  
 
 

4.49  Andre sociale udgifter 
 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 
 

Konto 49 Andre sociale udgifter 

Bevilling  kr. 2.606.000,00 

Regnskabstal  kr. 2.217.293,90 
På andre sociale udgifter er der en mindreforbrug på kr. 389.000,00, hvilket hovedsaglig ligger 
på tilskud til krisecentere i Aasiaat, Uummannaq og Upernavik. Dog er der på konto 49.04 et 
merforbrug på alkoholbehandling på kr. 233.000,00, som ligger på byerne Ilulissat, Qasigiann-
guitog uummannaq. Alkoholbehandling er nødvendigt i forbindelse med socialkontorets arbejde 
med børn, unge og familier, da en misbrugsbehandling kan forebygge og forhindre at børn og 
unge bliver anbragt udenfor hjemmet. 
 
 

Aasiaat - Modtaget bemærkning 
 

Konto 49 Andre sociale udgifter 
Selvstyret har bevilget ekstra tilskud med kr. 134.279,52 end der er budgetteret med. 
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Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 49 Alkoholbehandling. 

Bevilling  kr. 1.048.000,00 

Regnskabstal  kr. 1.195.798,60 
Kontoen dækker behandlinger for alkoholikere, stofmisbrugere samt familiebehandlinger, hvor 
der er et merforbrug på 148.000.-. Merforbruget skyldes at forvaltningen har haft brug for at 
sende flere personer på afvænning af forældre til børn, hvilket har været nødvendigt for at fore-
bygge at børnene bliver fjernet fra hjemmet p.g.a forældrenes misbrug. 
 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 49 
Ingen budget til denne konto da der er ingen tiltag.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

49-03-45 
Som det allerede er gjort opmærksom på det har der været overforbrug i Krisecentret i slutnin-
gen af året på kr. -49.000,00. Det skyldes, at man ikke har medtaget huslejen i budgettet. 
 

49-04-45 
Fejlkontering af et overforbrug på i alt kr. -3.000.  
 
 

Uummannaq - Modtaget bemærkning 
 

Konto 49-01 Tilskud til foreninger med et socialt sigte. 
Se bemærkning til konto 47-15. 
 

Konto 49-03: Krisecentre.  
Der har ikke lykkes at etablere krisebolig i Uummannaq, så det var besluttet at bruge en del af 
bevillinger på denne konto til krisehjælpsindsats ifm. de tragiske hændelser der har ramt Uum-
mannaq i løbet af efteråret 2009. 
 

Konto 49-04: Alkoholbehandling.  
Forbrug på dette kontor har eskaleret i forhold til den oprindelige bevilling på 153.000 kr. først of 
fremmest pga. nødvendigheden til at sende nogle selvmordstruede personer med alkoholpro-
blemer til primærbehandling. 
 

Konto 49-25: Andet.  
Oprindeligt var der ingen kommunal bevilling på den konto dersom kontoen var oprettet på bag-
grund af de bevillinger på i alt 450.000 kr. der var tildelt Uummannaq af Hjemmestyret til familie-
højskoleprojekter i Uummannaq og Ukkusissat. Umiddelbart viste det sig at det var større end 
forventet udgifter til erstatning af deltagernes tabt løn. 
 
 

5.00 Undervisning og kultur 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

50 Daginstitutioner 78.046 76.046 75.546 74.449 78.740 -4.291 -5 

51 Skoleområdet 240.677 230.790 229.290 224.433 232.669 -8.236 -4 

53 Fritidsvirksomhed 34.761 34.761 32.261 31.947 32.797 -850 -3 

55 Biblioteksvæsen 3.098 3.098 2.598 2.107 2.600 -493 -19 
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56 Museer 5.576 5.576 5.576 5.576 5.274 302 6 

59 Tilskud til fritid og kultur 8.804 8.804 8.804 8.642 7.873 769 10 

Total 

Kultur og undervis-

ning 370.962 359.075 354.075 347.154 359.953 -12.799 -4 

 

 

5-50 Dagforanstaltninger for børn og unge 

 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 

 
Konto 50 Daginstitutionsområdet 
Der var overforbrug i dette område og den væsentligste årsag hertil er, at lønudgiften på dag-
pasningsområdet overskrider væsentligt den budgetterede udgift. Der pågår for tiden en under-
søgelse af overforbruget via lønkontoret, hvad årsagen hertil er. 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Bemærkninger til regnskabet:  
 

50-01-20-01: Lønninger 
For store besparelser og derfor et underskud på:  - 57.000 
 

50-01-20-05: Personaleomkostninger 
For store besparelser og derfor et underskud på: - 278.000 
 

Lønkonti: 01-10 og 01-11 i alle dagtilbud i Ilulissat 
Underskud på de fleste lønkonti skyldes, at den anvendte lønstigning på 3 % ikke er høj nok. 
Den overenskomstforhandlede lønstigning er på 3,3 % for SIK lønnede og 4,25 % for PIP løn-
nede, dette er nu tilrettet i 2010 budgettet. 
 

Varekøbskonto 15 i vuggestuerne i Ilulissat 
Underskuddet skyldes, at der er blevet sparet for meget i juni 2009 og behovet for bleer, toiletar-
tikler m.v. har til udgangen af 2009 været større end budgettallet. 

 

50-02-20-22-00 i  Vuggestuen Inûno 
Underskuddet skyldes store udgifter til udskiftning af rør til ny varmtvandsbeholder. 

 

50-04-20-16-00 i Fritidshjemmet ”Aleqa” 
Der er underskud på 31.000 og der er sparet -41.000 i 2009. Fritidshjemmet modtager fra januar 
børnehavebørn, som er på fuld kost hele dagen. 

 

 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
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50-02-30  Vuggestuen Inequnaat. 
Der er sket fejlposteringer flere gange i løbet af året vedrørende løn, hvor en del blev posteret til 
50-01-30, og disse er ellers rettet til, således af posteringer på lønudgifterne svarer til de faktiske 
lønudgifter.   
 

50-03-30 Børnehaven Kulunnguaq. 
Der er sket fejlposteringer flere gange i løbet af året vedrørende løn, hvor en del blev posteret til 
50-03-30, og disse er ellers rettet til, således af posteringer på lønudgifterne svarer til de faktiske 
lønudgifter.   
 
Der er mindre indtægter for takstbetalinger end budgetteret indtægt på grund af manglende 
dækning af de normerede børnehavepladser. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

Lønkonti: 01-10 og 01-11 i alle dagtilbud i Kangaatsiaq 
Underskud på de fleste lønkonti skyldes, at den anvendte lønstigning på 3 % ikke er høj nok. 
Den overenskomstforhandlede lønstigning er på 3,3 % for SIK lønnede og 4,25 % for PIP løn-
nede, dette er nu tilrettet i 2010 budgettet. 
 

50-06-69: Dagpleje (Attu) 
De to månedslønnede dagplejere har været langtidssyge og derfor har der været udgifter til vika-
rer, som der ikke findes beløb på fælleskonto til i Kangaatsiaq 

 

50-06-70: Dagpleje (Iginniarfik) 
Forkert lønbudgettering på 31.000, da det kun dækker ¼ lønning på et år. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq  
 
50 Tiltag for børn og unge i dagtimerne  
- Mindre forbrug i månedslønnede. Lederområdet var budgetteret, men blev ikke til noget. 
 
– Mere forbrug i timelønnede skyldes vikariat til påtænkte leder. 
– Mindre forbrug pågrund af ingen søgen efter leder. 
 

Konto 50-03-40-16-00  
– Alt for meget  omplacering til andet konto skyldes underskuddet, men ellers godt budgetteret. 
 

Konto 50-03-40-21-40  
– Overbudgetteret på grund af akutte omstændigheder. 
 

konto 50-03-40-70-00  
-  På grund af ændringer i forældrebetaling i kommunen skyldes mindre indtægter i denne konto. 
 
 

Konto 50 
– På grund af barsel/ sygdom i Kangerluk og minre indtægter fra forældre skyldes underskud i 
kontoen. 
 

 

Mogtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

Lønkonti: 01-10 og 01-11 i alle dagtilbud i Qaanaaq 
Underskud på de fleste lønkonti skyldes, at den anvendte lønstigning på 3 % ikke er høj nok. 
Den overenskomstforhandlede lønstigning er på 3,3 % for SIK lønnede og 4,25 % for PIP løn-
nede, dette er nu tilrettet i 2010 budgettet. 
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Redegørelse vedr. udgifter for 2009. Konto 5 

 

Budgetterede udgifter kr. 1.716 

Refusion til Qaasuitsup Kommunia kr. -86 

Udgifter i alt kr. 1.802 

Overforbrug på kr. -423 

 

50-05-45 
Udgifter til løn var højere end forventet kr. - 273.000 
Det skyldes, at man har måttet forhøje antallet af ansatte under lederens barselsorlov, flere an-
satte pga. tilgang af flere børn og pga. ansættelse af en med uddannelse. 
. 

 50-05-45-15 / 50-05-45-16 
Ved at benytte disse konti til forskellige formål er der en afvigelse på kr. 1.000. 
 

50-05-45-20 
Overforbrug på kr. -6.000, det skyldes udgifter til transport ved køb af inventar. 
 

50-05-45-21 
Overforbrug på kr. -84.000 og meromkostninger til el, varme og vand pga. forhøjelse af takster 
på kr. -75.000. Anden drift på kr. -15.000 
 

50-05-45-22 
Overforbrug på kr. -21.000, det skyldes meromkostninger til de nødvendige reparationer. 

 

50-05-45-70 
Ifm. harmonisering af priser i Qaasuitsup Kommunia har man ellers forventet indtægter på kr. -
39.000, men der var ingen indtægter. 
 

50-06-45 
Der har ikke været nogen hjemmehjælp i 2009. 
 

 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 

 
Redegørelse af forbrug i budget 2009 for Dronning Ingrids Børnehave 

 

Konto: Redegørelse for 50-05-50-01 og 10-11 
Redegørelse: Jeg har ellers bedt om, at der rettes op på løn, feriepenge osv. for timelønnede i 
budgettet, første gang i 2008, men desværre har der i fem år været underskud på konto 50-05-
50-01-11, pga. at det ikke har været korrekte midler på kontoen. 
I løbet af 2009 har en ansat været på behandling på Qaqiffik i ni uger, og i den tid har der været 
vikar på. Ligeledes har der været vikarer under fire ansattes kursus i en uge. 
 
Konto: 

50-05-50-12-00 og 12-07 
Fremmedtjenesteydelser i form af rengøring er konteret fra kommunekontoret. I løbet af året har 
der været stigning af ydelsen, har jeg erfaret, derfor dette overforbrug. 
 

Konto: 50-05-50-16-00 Forplejning 
Da man øgede de bevilgede midler i 2009 med kr. 84.000, var der en smule overforbrug på 
denne konto end forventet. Jeg skal også gøre opmærksom på de dyrere madvarer i Pilersuisoq 
ift. Pisiffik i Uummannaq. 
 

Konto 50-05-50-70, vi har ingen større viden om forældrebetalinger, derfor kan jeg ikke redegø-
re for denne konto. 
 

 

Regnskab 2009. Forklaring om udgifterne i Børnehaven Nuunu. 
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Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-01-10.  Månedslønnede .    1.360.000,00kr.   87.000,00kr. 
Grunden til at der er overskud på konto 50-05-51-01-10 er den, at der mangel på en socialmed-
hjælper blandt de ansatte. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-01-11. Løn til timelønnede  465.000,00kr.      69.000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-01-11 er stabile medarbejdere med efterfølgende 
brug af få vikarer. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-05-00.  Personaleomkostninger.              26.000,00kr.      18.000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-05-00 er, at der ikke har været afholdt personalekur-
ser, men 2010 vil man så vidt muligt afholde kurser. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-10-00.  Kontorhold                                30.000,00kr         5.000,00kr 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-10-00 er en smule besparelser pga. af brug af eksi-
sterende beholdninger af papir og kontorinventarer. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:         Rest: 
50-05-51-12-00.  Fremmedtjenesteydelser     230.000,0kr.        -1000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-12-00 er bevilling til rengøring var sat lidt for lavt, og 
kommunen afholder udgifterne til rengøring, vi gør det ikke selv her i Nuunu. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-15-00. Køb af materialer                        23.000,00kr.        9000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-15-00 er, at vi man ikke købt børneble, og når vi be-
gynder, at købe børneble i 2010 vil der ikke længere være overskud. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-16-00.  Forplejningsomkostninger       100.000,00kr.     5000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-16-00 er, at vi først har modtaget en regning fra 
pakhuset i februar 2010 og måtte betale den af budgettet for 2010. Derfor viser kontoen et over-
skud, selvom der reelt ikke var nogen overskud. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-20-00.  Materialeomkostninger.        24.000,00kr.         2000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-20-00 er, at der har været et krav om besparelser, 
derfor har vi stoppet indkøbene. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-21-10    Vand.                                              11.000,00kr.      3000,00kr. 
Grunden til det lille overskud på konto 50-05-51-21-10 er lidt mindre forbrug af vand. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-21-20.   El.                                          150.000,00kr.       50.000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-21-20 er bevillingen var sat for højt. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-21-40.   Varme.                                  100.000,00kr.      2000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-21-40 er et lidt varmere klima. 
 
Konto nr:             Forbrugsbenævnelse:                     Bevilling:     Rest: 
50-05-51-22-00.   Reparationer og vedligeholdelser 25.000,00kr        3000,00kr. 
Grunden til overskuddet på konto 50-05-51-22-00 er, at reparationsopgaverne har været færre. 
 
Ovennævnte redegørelser sender jeg som det ser ud. 
Hvis du har yderligere spørgsmål omkring disse, kan du bare kontakte mig. 
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Budget 2009 for Børnehaven Droning Ingrid  
Børnehaven Droning Ingrid er normeret til 108 børn, og i det meste af tiden er børnehaven fuldt 
belagt. 
 

Konto 

 

Art  Kr. forventet for-

brug  

 
50-05-52-01-10 

 

Månedsløn 
10,5 pers. Inklusiv 
Leder, Pedel, køkken-
leder 

På baggrund af løn fra 
ansatte. Inkl. pensions-
fond + feriefond  
 

 

3.287.679 

 
50-05-52-01-11 

Timeløn 
8 personale 

På baggrund af time-
lønnede ansatte, nogle 
af dem er månedsløn-
nede. 

 

   1.302.040 

 
50-05-52-05-00 

 
Pers.omkostning 

Fælles personalekur-
sus 

 

      56.000 

 
50-05-52-10-00 

 
Kontorholdudg. 

Computere med 
skærme på kontorer og 
materialer + 8000 

 

      39.000 

 
50-05-52-12-00 

 
Fremmede tje.yde. 

 
 

 

      53.000 

 
50-05-52-12-07 

 
Rengøringskontrakt 

 
 

 

    180.000 

 
50-05-52-15-00 

 
Varekøb 

Håndklæder og senge-
linned i husets øvrige 
dele skal udskiftes tilfø-
jer jeg kr. 10.000  
 

 

     36.000 

 
50-05-52-16-00 

 
Forplejning 

Udfra 84 børn á kr. 
27,60 skal bruges. 
Det er kun madvarer, 
det drejer sig om. 

 

   584.236 

 
50-05-52-20-00 

 
Ans.mat.inventar 

 
Længere bordben og 
40 stole til børnehaven 
kr. 39.000 2 barnevog-
ne til vuggestuen. Tre-
dobbelte barnevogne 
kr. 22.000,- 
Balance for børn inkl. 
udstyr kr. 4800,- 
Nogle af de fem stuers 
legetøj skal udkskiftes. 

 

   166.000 

50-05-52-21-00 
 

Driftmidler El/vand  
 

  99.000 

 
50-05-52-21-40 
 

 
Olie 

 
Efter olieprisstigninger-
ne og på baggrund af 
tilskud ser det sådan 
ud nu. 

 

 112.000 

50-05-52-21-50 
 

Øvrigedriftmild.      3.000 

 
50-05-52-22-00 
 

 
Rep.og vedl. 

 
Malerarbejder til fem 
stuer kr. 35.000. For-
ældede lamper der ko-
ster for meget mht. el-
regningen bør udskif-
tes.  

 

100.000 
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50-05-52-70-00 
 

Takst   

 
 

  6.017.955 

 
Bemærkninger: 
Lønkonto: I de tidligere år har der under lønberegningerne er feriefond, pensionsfond og ferie-
godtgørelser ikke blevet modregnet 100 %, derfor ser regnskabet sådan ud, selvom antallet af 
ansatte ikke stiget. 

 

 

Regnskabsbemærkninger til regnskab 2009 fra daginstitutionen Meeraq, Ikerasak. 

 
I 2009 viser nogle af kontoerne et mindre underforbrug, disse konti 5005831600 tilskud 6, og 
konto 5005830111 tilskud 0, og konto 5005831000 tilskud 0.  
Nogle af kontier er der ikke noget i vejen med, men jeg har forhøjet budgettet for 2010, så de 
kan anskaffe sig noget som de kan bruge. 
 

Vedr.: Bemærkninger til udgifter for 2009: 
 

Konto 50-05-84-01-11 Løn, timelønnede. 
Det skyldes, at der er fire timelønnede ansatte og pt. er der kun én månedslønnet ansat. Nogle 
af de ansatte i stuerne kan til tider ikke stemme overens med antallet af børn vil jeg gerne kom-
me med en bemærkning om. Men sådan som det ser ud nu, må vi benytte de timelønnede an-
satte foreløbig,  
(seks børn i vuggestuen, de bliver flere i april. 12 børn i børnehaven og fritidsklubben). 
 

Konto 50-05-84-70 Takstbetalinger. 
Mht. det sender jeg navnene på institutionsbørnene og forældrene, for det kan være, at børn der 
kom til institutionen i 2009 ikke er blevet registreret, det håber jeg ikke. 
 

Konto 50-05-84-79 Forskellige indtægter 
Jeg må desværre melde pas på det område, da jeg ikke har kendskab til det. 
 
 

 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

50-02-60-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget Kr. 1.200.000 
Forbrug  kr. 1.181.820,19 
Afvigelse kr. 18.000 
Ingen bemærkninger. 
 

50-02-60-01-11 Timeløn  
Budget  kr. 1.150.000  fradrag -50.000 
  kr. 1.100.000 
Forbrug  kr. 1.167.000 
Afvigelse kr.33.000 
 

50-02-60-01-30 Overtid månedsløn 
Budget kr. 10.000      
Forbrug  kr. 12.408,81 
Afvigelse  kr. - 2.000 
 

50-02-60-01-31 Overtid timeløn 
Budget kr. 6.000 
Forbrug  kr. 2.490,75 
Afvigelse  kr. 4.000 
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50-02-60-05-00 Personaleomkostninger 
Budget kr. 64.000 fradrag – 59.000  
Forbrug  kr. 4.541,14 
Afvigelse kr. 0,00  
90,8%   
 

50-02-60-10-00 Kontorhold 
Budget Kr. 15.000   kr.   11.907,66 
Forbrug  kr. 11.907,66 
Afvigelse kr   3.000 
Forbrug 79,4%. 
 
 

50-02-60-12-00 Fr.Tjenesteydelser  
Budget  kr.  25.000 
Forbrug  kr.  72.424,00  
Afvigelse kr.  -47.000 

Mereforbrug 289,7%  
 
 

50-02-60-15-00 Varekøb 
Budget Kr.     30.000  
Forbrug  kr.     49.152,78  
Afvigelse  kr.   11.000 
Forbrug 81,9%.  

 

50-02-60-16-00 Forplejning. 
Budget 91/tillægsbevilling 50   kr.   141.000 
Forbrug  kr.100.000 
Afvigelse  kr.  41.000 
Forbrug 70,06% 
 

50-02-60-20-00 Ans.Materiel- & inventar. 
Budget kr. 50.000 fradrag -20.000 
Forbrug  kr. 34.531,49 
Afvigelse kr.  -5.000  
115,1% 
 

50-02-60-21-10 Vand. 
Budget kr.   0.0    
Forbrug kr.   7.969,94 
Afvigelse kr.   -8.000 
0,0% 
 
 

50-02-60-21-20 El. 
Budget  kr.   60.000   
Forbrug  kr.   68.447,93 
Afvigelse kr.   -8.000 
Forbrug 114,1 % 
 

50-02-60-21-40 Solar. 
Budget  kr.   60.000  
Forbrug  kr.   45.277,50 
Afvigelse  kr.   15.000 
75,5% 
 

50-02-60-22-00 Rep-& vedlighold. 
Budget  kr.    50.000 
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Forbrug  kr.    38.192,26 
Afvigelse kr.    12.000 
Forbrug 76,4%. 
 
 

50-02-60-70-00 Takstbetalinger 
Budget  kr.-367.000 
Indtægter  kr.-365.352 
Merindtægter kr. -2.000 
99,6% 
 
 

50-02-60 Vuggestuen Nuunuaqqat Upernavik 
Budget  kr. 2.453.000 kr.  -74.000  kr. 2.379.000  
Indtægter  kr. 2.355.569,10 
Afvigelse kr. 23.000  
99,0% 
 
 

50-03 Børnehave 
Børnehaven er normeret til 65 børn.  
Der er kun en uddannet pædagog ansat.  
 

50-03-60-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget  kr. 1.860.000  
Forbrug  kr. 2.072.535,40 
Merforbrug  kr.    -213.000 
111,4% 
Til disse 

 

50-03-60-01-11 Løn, timelønnede 
Budget  kr. 1.320.000    
Forbrug   kr. 1.470.708,04     
Afvigelse kr.  -151.000 
111,4% 
 

50-03-60-01-11 Løn, timelønnede 
Budget  kr. 1.320.000    
Forbrug   kr. 1.470.708,04     
Afvigelse kr. -151.000 
111,4% 
 

50-03-60-01-30 Overtid, månedslønnede 
Budget  kr. 0.0    
Forbrug   kr. 636,26     
Afvigelse kr. -1.000 
0,0% 
 

50-03-60-01-31 Overtid, timelønnede 
Budget  kr. 1.000   
Forbrug   kr. 0,0     
Afvigelse kr.1.000 
0,0% 
 

50-03-60-01 Lønninger i alt 
Budget  kr. 3.181.000 
Forbrug   kr. 3.543.379,70 
Afvigelse kr.        -363.000 
111,4% 
 

50-03-60-05-00 Personale omkostninger 
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Budget  kr. 100.000   kr.   -60.000 
Forbrug  kr.    13.780,26 
Afvigelse  kr. 6.000 
34,5% 

 

50-03-60-10-00 Kontorhold 
Budget  kr. 40.000      
Forbrug  kr. 25.023,08 
Afvigelse kr. 15.000 
62,6% 

50-03-60-12-00 Fremmedtjenesteydelser 
Budget  kr. 115.000 
Forbrug  kr. 47.031,00 
Afvigelse kr. 68.000 
40,9% 

 

50-03-60-15-00 Anskaffelser 
Budget  kr. 60.000    kr. -5.000,00 
Forbrug  kr. 32.721,22 
Rest kr. 32.000 
50,3% 
 

50-03-60-16-00 Forplejning 
Budget kr. 180.000     kr. -57.000,00 
Forbrug  kr. 203.182,89 
Afvigelse kr.     34.000 
85,7% 
 

50-03-60-20-00 Nye anskaffelser 
Budget  kr. 100.000 kr. -35.000 
Forbrug  kr. 30.675,02 
Afvigelse kr.   34.000 

 

50-03-60-21-10 Vand 
Budget kr. 0,0 
Forbrug  kr. 27.776,96  
Afvigelse kr. -28.000 
0,0% 
 

50-03-60-21-20 El 
Budget  kr.60.000 
Forbrug  kr.47.121,55 
Afvigelse kr.13.000 
78,5% 

50-03-60-21-40 Solar til varme 
Budget  kr.65.000 
Forbrug  kr. 0.0 
Rest kr.  65.000 
0,0 

50-03-60-22-00 Reperationer og vedligeholdelser 
Budget  kr.  150.000 
Forbrug  kr.  21.265,90 
Rest kr.  129.000 
14,2% 
 

50-03-60-70-00 Forældrebetalinger 
Budget  kr. -900.000 
Indtægter  kr. -899.912 
Rest kr. 0,0 
100% 
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50-03-60-79-00 Salg af madvarer 
Budget kr. -12.000 
Indtægter  kr. -10.141 
Afvigelse  kr.  -2.000 
84,5% 
Personalet betaler for mad. 

 

50-03-60-79-00 Børnehaven Aaqa 
Budget kr. 3.139.000    -33.000 
Forbrug  kr. -3.082.405,58 
Rest      kr.  24.000 
99,2% 

Ingen bemærkninger.  

 

50-06 Dagpleje 

 

50-06-60-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget  kr.    50.000    -50.000 
Forbrug  kr.    0,0 
Rest  kr.  0,0 
0,0% 

 

50-06-60-01-11 Løn, timelønnede 
Budget  kr. 10.000   - 10.000 
Forbrug   kr.      0,0 
Rest kr.  0,0 
0,0% 
 

50-06-60-01-31 Overtidsbetalinger 
Budget  kr. 5.000   kr. – 5.000 
Forbrug  kr. 0,0  
Rest  kr. 0,0 
0,0% 
 

50-06-60-05-00 Personaleomkostninger 
Budget  kr. 5.000      kr. – 5.000 
Forbrug  kr. 0,0 
Rest  kr.   0,0 
0,0% 
 

50-06-60 Dagpleje i bygden 
 

50-06-60-05-00 Personaleomkostninger 
Budget  kr. 25.000   kr. -25.000 
Forbrug  kr. 0,0 
Rest     kr. 0,0 
0,0% 

 

50-06-60-70-00 Forældrebetalinger 
Budget  kr. -510.000  kr. + 510.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Merforbrug kr.   0,0 
0,0% 
 

50-06-60 
Budget  kr. -415.000  kr. + 415.000 
Forbrug  kr. 2.187,52 
Merforbrug  kr.   -2.000 
0,0% 
 

50-06-88 Dagpleje i bygden 
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50-06-88-01-10 Løn, månedslønnede, Upernavik Kujalleq (Prøven) 
Budgetit kr. 75.000    - 75.000 
Forbrug  kr. 0,0 
Rest kr. 0,0 
0,0% 

50-06-88-01-11 Løn, timelønnede 
Budget kr. 25.000    - 25.000 
Forbrug  kr. 0,0 
Rest kr. 0,0 
0,0% 

 

50-06-61-01-31 Overtid timeløn 
Budget kr. 10.000    - 10.000 
Forbrug  kr. 0,0 
Rest  kr. 0,0 
0,0% 
Pt. er der ingen dagplejere i Upernavik Kujalleq. 

 

 

Kangersuatsiaq 
 

50-06-89-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget kr. 212.000     
Forbrug  kr. 189.726,95 
Rest kr. 22.000 
89,5% 
Der er én dagplejemoder i Kangersuatsiaq  
 

50-06-89-01-11 Tiimimmut akissarsiat 
Budget kr. 56.000     
Forbrug  kr. 47.496,51 
Rest kr. 9.000 
84,3% 
 

50-06-89-01-31 Overtid Timeløn 
Budget  kr.10.000 
Forbrug  kr.   720,18 
Rest kr.   9.000 
7,2% 
Under ferier og sygdom bliver vikarer benyttet. 

 

50-06-89-05-00 Personaleomkostninger 
Budget  kr. 0.0      kr. + 1.000 
Forbrug  kr. 600,00 
Rest kr.   0,0 
60,0% 
 

50-03-89-15-00 Varekøb 
Budget  kr. 0.0      kr. + 4.000 
Forbrug  kr. 2.800,00 
Rest kr. 1.000 
70,0% 
 

50-03-89-16-00 Forplejning 
Budget  kr. 0.0      kr. + 5.000 
Forbrug  kr. 109,00 
Rest kr. 5.000 
2,2% 
 

50-03-89-20-00 Nyt inventar 
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Budget  kr. 0.0      kr. + 2.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr. 2.000 
0,0% 
 

50-03-89-70-00 Forældrebetalinger 
Budget  kr. 0.0      kr. -21.000 
Forbrug  kr. -24.414 
Rest kr. 3.000 
116,3% 
 

Kangersuatsiaq 

 

50-03-89-70-00 Kangersuatsiaq i alt. 
Budget  kr. 278.00      kr. -9.000 
Forbrug  kr. 216.738,64 
Rest kr. 52.000 
80,6% 

 

Aappilattoq 
 

50-06-90-01-10 Løn, månedslønnede 
Budgetit kr. 212.000     
Forbrug  kr. 185.469,27 
Rest kr. 27.000 
87,5% 
Én dagplejer i Kangersuatsiaq. 
 

50-06-90-01-11 Løn, timelønnede 
Budget kr. 58.000     
Forbrug  kr. 22.916,11 
Rest kr. 35.000 
39,5% 
 

50-06-90-01-31 Overtid Timeløn 
Budget  kr.10.000 
Forbrug  kr.   0,0 
Rest kr.   10.000 
0,0% 
Under ferier og sygdom bliver vikarer benyttet. 

 

50-06-90-05-00 Personaleomkostninger 
Budget  kr. 0.0      kr. + 1.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr.   0,0 
60,0% 
 

50-03-90-15-00 Varekøb 
Budget  kr. 0.0      kr. + 4.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr. 4.000 
0,0% 
 

50-06-90-16-00 Forplejning 
Budget  kr. 0.0      kr. + 5.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr. 5.000 
0,0% 
 

50-06-90-20-00 Nyt inventar 
Budget  kr. 0.0      kr. + 2.000 
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Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr. 2.000 
0,0% 
 

50-06-90-70-00 Forældrebetalinger 
Budget  kr. 0.0      kr. -21.000 
Forbrug  kr. -38.376 
Rest kr. 17.000 
182,7% 
 

50-06-90-70-00 Aappilattoq i alt. 
Budget  kr. 280.00      kr. -9.000 
Forbrug  kr. 170.009,38 
Rest kr. 101.000 
62,7% 

 

Innaarsuit 
 

50-06-92-01-10 Løn, månedslønnede  
Budget kr. 375.000     
Forbrug  kr. 961.847,78 
Rest kr. -587.000 
256,5% 
Én dagplejer i Innaarsuit.  
 

50-06-92-01-11 Løn, timelønnede 
Budget kr. 50.000     
Forbrug  kr. 201.918,45 
Rest kr. -152.000 
403,8% 
 

50-06-92-01-31 Overtid Timeløn 
Budgetit  kr.15.000 
Forbrug  kr. 4.897,01 
Rest kr. 10.000 
32,6% 
Under ferier og sygdom bliver vikarer benyttet. 

 

50-06-92-05-00 Personaleomkostninger 
Budget  kr. 0.0      kr. + 4.000 
Forbrug  kr. 1.225,47 
Rest kr. 3.000 
30,6% 
 

50-06-92-15-00 Varekøb 
Budget  kr. 0.0      kr. 16.000 
Forbrug  kr. 3.299,75 
Rest kr. 13.000 
20,6% 
 

50-06-92-16-00 Forplejning 
Budget  kr. 0.0      kr. + 20.000 
Forbrug  kr. 123,80 
Rest kr. 20.000 
0,6% 
 

50-06-90-20-00 Nyt inventar 
Budget  kr. 0.0      kr. + 8.000 
Forbrug  kr. 0,00 
Rest kr. 8.000 
0,0% 
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50-06-90-70-00 Forældrebetalinger 
Budget  kr. 0.0      kr. -186.000 
Forbrug  kr. -192.660,00 
Rest kr. 7.000 
103,6% 
 

50-06-90-70-00 Innaarsuit i alt. 
Budget  kr. 440.000      kr. -138.000 
Forbrug  kr. 980.652,26 
Rest kr. -679.000 
324,7% 

 

Tasiusaq 
 

50-06-65-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget 912/tillæg 134 kr. 1.046.000 
Forbrug  kr. 956.000 
Rest kr.   90.000 
Fem dagplejere i Tasiusaq.  
 

50-06-65-01-11 Løn, timelønnede 
Budget 93/tillæg 90 kr.    183.000 
Forbrug  kr. 163.000 
Rest kr.   20.000 

 

50-06-65-01-31 Overtid timeløn 
Budget  kr. 25.000 
Forbrug  kr.  5.000 
Rest kr. 20.000 
Under ferier og sygdom bliver vikarer benyttet. 
 

Nuussuaq 
 

50-06-66-01-10 Løn, månedslønnede 
Budget  kr. 202.000 
Forbrug  kr. 193.000 
Rest kr.   9.000 
 

50-06-66-01-11 Løn, timelønnede 
Budget 23/tillæg 3 kr.      26.000 
Forbrug  kr. 24.000 
Merforbrug kr.   2.000 
 

50-06-66-01-31 Overtid timeløn 
Budget  kr. 10.000 
Forbrug  kr. 0 
Rest kr. 10.000 
 

50-06-67-01-10 Løn, månedslønnede, Kullorsuaq 
Budget 210/fradrag 80 kr.    130.000 
Forbrug  kr.   148.000 
Merforbrug kr.   18.000 
 

50-06-67-01-11 Timeløn 
Budget 30/tillæg 5 kr.35.000 
Forbrug  kr.    38.000 
Merforbrug  kr.      3.000 
 
Pga. skiftende ansatte er omkostningerne forskellige, grundet brug af timelønnede vikarer er der 
merforbrug til timelønnede. 
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50-06-67-01-31 Overtid timeløn 
Budget  kr. 10.000 
Forbrug  kr.   0 
Rest kr. 10.000 
 

Innaarsuit 
 

50-06-68-01-10 Løn, månedslønnede  
Budget 684/tillæg 126 kr. 10.000 
Forbrug  kr. 781.000 
Rest kr.   29.000 
 
Der er fem dagplere i Innaarsuit. 
 

50-06-68-01-11 Løn, timelønnede 
Budget  kr.  98.000 
Forbrug  kr.  46.000 
Rest kr.  52.000 

 

50-06-68-01-31 Overtidsbetalinger 
Budget   kr. 15.000 
Forbrug  kr. 0 
Rest kr. 15.000 
 
Når vikarer har brugt mere end 80 timer på 14 dage, bliver der udbetalt overtid. 
 

5.51 Skolevæsenet 

 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 51 Skolevæsenet 
Der var mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i skoleområdet, hvilket primært skyldes færre ansættelser 
af lærere. Der skal også gøres opmærksom på, at stor del af mindre forbruget skyldes skole-
hjemmet, hvor man har måttet lukke den ene af skolehjem, hvilket har medført reducering af 

personale. Da man så genåbnede skolehjem 2 i løbet i 2009, har budgettet været for høj.  
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

Konto 51-01-20-05-02: Kursusudgifter 
Den 5. marts 2010 opkrævede KANUKOKA 109.000 kr. for deltagelse i skolelederkursus med 4 
personer. Dette var der ikke budgetteret med, idet man ved en misforståelse havde regnet med, 
at kurset var arrangeret af Inerisaavik og dermed afgiftsfrit. 
 

51-01-20-06-30: Flytteomkostninger 
Kontoen er til nødvendige udgifter i forbindelse med ansættelse og afsked af lærere. Der skulle 

omplaceres 522.000 kr. fra konto 51-01-20-05-11 (orlov, forflytning, udstationering). Bevillingen på 
51-01-20-05-11 er ganske vist sænket med 522.000 kr., men ved en fejl er beløbet ikke overført til 
konto 51-01-20-06-30. Såfremt det var sket ville der ikke have været en overskridelse. 

 

51-01-20-15-01: Varekøb 
Kontoen burde være tilført 200.000 kr. fra refusion til vidtgående specialundervisning (51-01-20-
82-01) i lighed med tidligere år. Såfremt dette var sket, ville der ikke være nogen overskridelse. 
 

51-01-20-22: Reparation og vedligeholdelse (AMS + bygdeskoler) 
Overskridelse skyldes nødvendige vedligeholdelsesarbejder pga. en meget nedslidt skole med 
asbestindkapslingsproblemer samt absolut nødvendig udskiftning af vinduer i skolen i Ilimanaq. 
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51-01-20-82-01: Refusion for vidtgående specialundervisning 
Grønlands Selvstyre har ved en fejl udbetalt ca. dobbelt så meget i refusion for vidtgående speci-
alundervisning som godkendt af PPR. På trods af adskillige henvendelser til Selvstyret fra forvalt-
ningen vedr. dette problem, blev det først rettet i begyndelsen af marts måned 2010. 
 

51-01-21-22-01: Reparation og vedligeholdelse af bygninger (AJB) 
Overskridelsen skyldes uventet stor udskiftning af meget dyre vinduer pga. ødelæggelser ved 
boldspil uden for skoletid. 
 

51-01-76-01: Lønninger (Ilimanaq) 
Der var budgetteret med 1 elevhold, men pga. større elevtal måtte der oprettes 2 hold, hvorfor der 
opstod et overforbrug. I skoleåret 2010/11 vil der kun være 1 hold. 

51-01-76-15-01: Varekøb (Ilimanaq) 
Besparelser sent i budgetåret har været vanskelige at gennemføre, bl.a. fordi en del varer allere-
de har været bestilt. Uden de pålagte besparelser ville anskaffelseskontiene under ét være i or-
den. 
 

51-01-77-01: Lønninger (Oqaatsut) 
Der har været en meget svingende til- og fraflytning af elever. Med kun et elevhold på skolen på-
virker dette stærkt lønbudgettet. Desuden har det været nødvendigt med en del vikartimer til en 
tilflytter med behov for vidtgående specialundervisning. 
 

51-01-79-10: Kontorholdsudgifter (Saqqaq) 
Forbruget af toner er meget større end budgetteret, og skal nedsættes til bevillingsstørrelse i 
2010. 
 

51-11-20-01: Lønninger (elevkollegiet) 
Ansættelse af uddannet personale i stedet for ikke faglært personale har givet ekstraordinært sto-
re udgifter til weekendvagter og vikartimer pga. andre overenskomstbetingelser for uddannede. 
 

51-11-20-12-04: Elevrejser 
Ekstra udgifter skyldes elever fra andre områder, der til gengæld giver overskud på indtægtskon-
toen 51-11-20-79-00 
 

51-11-20-79-00: Øvrige indtægter 
Ekstra tilflytning af elever fra andre områder har givet overskud. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit  
 

 51-01-30-01-03 Rengøringspersonalets og pedellernes løn er ukorrekt konteret fra 

lokal lønningskontoret. Derfor ser den uberørt ud. Pengene er trukket på 51-01-30-01-

11.  

 Der er skift i de ansatte, og der er kommet flere bagudlønnede(51-01-30-01-10) i forhold 

til forudlønnede(51-01-30-01-09) 

 Flytteomkostningerne(51-01-30-06-30) er overskredet p.g.a. besparelsee fra central 

sted. 

 ATTAT (51-01-30-10-08) er uforudsigelig. Det er det samlede landsforbrug, der udlignes 

efter elevtal. Vi føler, at vi betaler for andres forbrug. 

 Kontoerne (51-01-30-20-02 ) samt (51-01-30-20-04) er fra central sted beskåret under-

vejs 

med 228.000 kr ,så derfor er der overforbrug at se på næsten det tilsvarende. 

 Varme får vi fra Nukissiorfiits fyr på skolen. Det har været alm., at Nukissiorfiit sendte 

regningen til Teknisk forvaltning, som så betalte regningen på vores 

vegne. Denne ordning er nu i 2010 ændret sådan, at vi selv kan holde øje med forbruget 

hvert måned. 

 Reperationsudgifterne er væsentligt overskredet. På et tidligere tidspunkt, har vi herfra 
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sendt en ansøgning til KU for et beløb på ca. 250.000 kr. da vi har måttet istandsat vo-

res fysiklokale efter reglerne. Denne renovering er sat i gang i 2008, som så blev færdig  

udført i 2009 og derfor en faktura efterfølgende. Denne ansøgning om tillægsbevilling 

har vi aldrig fået en tilbagemelding om. 

 Refusioner er ligeledes reduceret meget. Konto 51-01-30-82-01 er reduceret med -

432.000 grundet færrere godkendte elever bevilget fra PPR-Nord. 

 Lejeindtægter fra Kollegiedrift(51-11-30-71-00) faldt drastisk, da gamle Kangaatsiaq 

skolevæsen besluttede at flytte alle deres kollegieelever til Aasiaat. Hele efterårets beta-

ling gik tabt . 

 

 

 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 

51-01-35: Lønninger 
Bygdeskolernes bevillinger til lærerlønninger har ligget på byskolens konto, men er bogført på de 
enkelte bygders konti. På de samlede lærerlønskonti er bevillingen på 19.794.000 kr. og forbruget 
på 22.446.000, dvs. en overskridelse på 2.652.000 kr. Der har været pålagt besparelser på i alt 
893.000 kr. 
Pr. 1. marts 2010 er der gennemført omfattende besparelser på lærerlønstimerne. I det nye sko-
leår 2010/11 vil der blive sparet på kursustimer, vikartimer samt lærernes øvrige opgaver ud over 
undervisningstid. 
 

51-01-35-05: Personaleomkostninger 
På grund af ændrede regler for INI’s beregning af boligbidrag og store huslejestigninger er konto-
en overskredet med 418.000 kr. 
Der har været for stor tilmelding til kurser, hvorfor denne konto er overskredet med 259.000 kr. 
 

51-01-35-10-08: Internetforbindelse 
Kontoen er en aftalt afgift til Grønlands Selvstyre for en fast internetforbindelse for skoleeleverne. 
Den kan ikke ændres og de pålagte besparelser på 91.000 kr. har derfor ikke kunnet gennemfø-
res. 
 

51-01-35-20-04: Anskaffelse inventar 
Bevillingen var oprindelig på 750.000 kr. De pålagte besparelser på 601.000 kr. har ikke kunnet 
gennemføres, idet der forinden allerede var indkøbt computere til undervisningsbrug. 
 

51-01-35-22-01: Reparation og vedligeholdelse 
Overskridelse pga. brandskader og stærkt nedslidt skole. Udgifterne til brandskader vil efterføl-
gende blive godtgjort af forsikringsselskabet. 
 

51-01-69-12-10: Fremmede tjenesteydelser (Attu) 
Overskridelse pga. besparelser på renovation samt lejrskole, der ikke har kunnet gennemføres. 
 

51-01-69-22-04: Rep. og vedl. af biler (Attu) 
Fejlbogføring af ca. 10.000 kr. vedr. reparation af elinstallationer på skolen. 

 

51-01-70-20: Anskaffelser af materiel og inventar 
Overskredet med 14.000 kr. pga. pålagte besparelser på 30.000 kr. der ikke har kunnet gennem-
føres. 
 

51-01-74-20-04: Anskaffelser inventar 
På anskaffelseskontiene 10, 15 og 20 er der sammenlagt ikke overskridelser, såfremt der ikke var 
blevet pålagt besparelser. 
 

51-01-72-12-08: Renovation (Niaqornaarsuk) 
Bevillingen er ved en fejl nulstillet. 
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51-01-72-15-01: Varekøb 
Overforbrug pga. betaling af fakturaer fra Arctic Import fra tidligere regnskabsår. 
 

51-11-35-12-02: Fremmede tjenesteydelser 
Ekstra udgifter til elever til kollegieophold i andre byer. Pålagt besparelse på 100.000 kr. ureali-
stisk. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 

 
Konto 51 Skolevæsenet  
 
 
–  På grund af barsel og nedskæring af budget har dette mere forbrug i løndelen. 
 
–  Gebyret for ATTAT blev konteret i dette konto, derfor underskud. 
 
–  Konto 15 som er skolernes levebrød blev der trukket meget uden videre, og dette    
    tilfælde kunne skolen ikke bære. Selv med stor omhu i forbrug og besparelser. 
 
– Reparationer var der lidt ekstra, derfor mindre underskud. 
 
– PPR midler var der mindre af på grund af en eleves afgang til andet sted. Når det   
   sker beholder underviseren sin løndel i tre måneder. 
 
– Refusioner fra Ilinniarfissuaq dukkede først meget sent og ikke er med i kontoen. 
 
– lærerlønninger i Kangerluk blev også berørt. 
 

I konto 51 er underskudet på grund af ”vilkårlige” trukken fra direktionen. Trods det       
kunne har der været overskud. 
 
 

Modtager bemærkning fra Uummannaq 

 

Indstilling til bemærkninger fra AEK til udgifter for 2009 er som følger: 
 

Bemærkninger til udgifter for 2009 i AEK: 

 

Bemærkninger, generelt: 
 
Allerede i begyndelsen af februar 2009 måtte vi ikke længere foretage indkøb, og vi erfarede, at 
vi kunne købe ind i maj måned, men det fik vi ikke af vide af daværende forvaltning. Derfor kun-
ne vi først købe ind i begyndelsen af efteråret, derfor er der under udgifter det største forbrug i 
efteråret. 
 
51-01-50-01- (10-11-30) 
Merforbrug under løn, det skyldes primært, at der blev brugt flere timer pr. 1. august, daværende 
forvaltningsovertagelse (?) er medvirkende årsag til merforbruget. Der blev brugt flere timer og 
overtid, mangel på uddannede stillinger er også medvirkende årsag til merforbruget. 
 
51-01-50-05- (00-01-02-12-70) 
De store afvigelser på budgettet skyldes, at afholdte omkostninger fra den daværende forvalt-
ning er overført til os. 
 
51-01-50-10- (01-02-03-04-08 
Medvirkende årsag til merforbruget er, at vi selv er begyndt at afholde udgifter, som daværende 
forvaltning har afholdt. 
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51-01-50-15-01 
Indkøb af materialer til afgangseksamen er medvirkende årsag til merforbruget, det skyldes op-
fyldelse af lovbundne forpligtelser og meget høje priser ved indkøb af bøger i Danmark. 
 
Set under ét ser det store merforbrug sådan ud i AEK, efter nedlæggelsen af forvaltningen. 
 

Afvigelser og andre rettelser som man skal være opmærksom på:   
 
 Kurser som man er begyndt på igen er medvirkende årsag til merforbruget. 
Hvis man ser merforbruget af midler på skolen har man ikke opnået opfølgning af bl.a. af de an-
satte. Derfor mangler vi stadigvæk en kontorassistent. Det vil ske, når stillingen bliver besat. 
Udover disse er jeg tilfreds med, at der ikke er sket det store merforbrug af den økonomiske 
drift, selvom vores tilgodehavende af refusion på konto 5 blev brugt til børnehaven og Piareer-
sarfik. For vi har erfaret, at refusionen på hele kr. 1,3 mio. fra Inerisaavik ikke skal bruges til sko-
len.  
 
Desværre kunne man ikke gøre rede for de forskellige konti, da forvaltningen blev nedlagt, der-
for har man ikke kunnet gøre rede for de første midler i centralforvaltningen i Qaasuitsup Kom-
munia, der skal gå til skolen. 
 
 

Muusap Atuarfia, Saattut 

Bemærkninger til udgifter i 2009. 

 
I løbet udgiftsåret 2009 har vi så vidt muligt prøvet på, at være forsigtige på det økonomiske om-
råde. 
Derfor kan vi sige, at budgettet nogenlunde er blevet overholdt. 
 
For man kan sige, at der set under ét ikke har været det store merforbrug på udgifterne. 
For man kan se under resultatet, at der blevet forbrugt 93,5 % på konto 51-01-84. 
 
 
Godt nok har vi har haft lidt merforbrug på fremmed tjenesteydelser og driftsområdet. Men det 
skyldes prisforhøjelserne (det drejer sig om varekøb eller fremmed tjenesteydelser). 
 
Skolens udvidelse og vores tilpasninger af materialer har været medvirkende årsag til vores 
merforbrug. 
 
Men set under ét, kan man sige, at vi er tilfreds med vores resultat. 
 
 
 
 
 

Atuarfik Pilerfik Ukkusissat 

 

Bemærk! 
Disse er vurderet efter regnskabet for forbruget i slutningen af året. 

 

Konto: 51-01-85-01-10 
Månedsløn 
Der resterer 184.000.00 kr. Man har ellers forventet et merforbrug på denne konto, men under-
forbruget skyldes primært brug af timelærere ifm. mangel på uddannede lærere. 
 

Konto: 51-01-85-01-11 
14 dages løn 
Der er benyttet flere vikarer end forventet under kurser, alligevel har der ikke været merforbrug 
på denne konto. 
 

Konto: 51-01-85-01-30 
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Overtid 
Merforbrug på ca. 26.000.00 kr. der skyldes flere overtimer. 
Dog har vi ikke været opmærksom på overførsler fra en konto til en anden konto. 
 

Konto: 51-01-85-05-00 
Personale omkostninger 

 Grundet stop af huslejebetalinger til lærerboliger har der været underforbrug på ca. 
42.000.00 kr., betalinger for lærerboligerne skulle være startet igen den 1. november, 
men A/S Ini har dog endnu ikke kontaktet os. 

 
 
I begyndelsen af året har vi i lang tid ikke fået noget at vide om konti, alligevel er der sket flere 
fejlkonteringer, det er administrationen også bekendt med. 
 
Dog er der foretaget et par overførsler fra konto til konto 
 
Nr. Fra konto Fra kontonavn Til konto Til kontonavn Beløb 

1 51-01-85-10-01 Kontorhold 51-01-85-20-01 Ansk,inventat 6529,32 

2 51-01-85-12-08 Reno,&skorsten 51-01-85-22-01 Rep og vedl 2197,93 

 
På den måde blev merforbrug på konti rettet op, det skyldes for flere af tilfældene, at selvom der 
allerede var bestilt materialer, har man foretaget udtræk af midler under tilpasningen. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
 

Konto 51-11 Kollegier og Skolehjem Uummannaq: 
 
Konto 51-11-50-01-10 – Løn, månedslønnede: 
Overforbrug på 115,3 til månedslønnede, det skyldes, at vi har fået to nye køkkenelever på virk-
somheden. For vi støtter praktikophold af elever. 
  
Konto 51-11-50-01-11 – Løn, timelønnede: 
Overforbrug på 102,8 % til timelønnede, det skydes primært, at vi har fået flere observatører til 
elever med traumatiske oplevelser. 
  
Merforbrug på 108,4 % på hele lønområdet. 
  
Konto 51-11-50-10-01 – kontorhold: 
Kontorhold har merforbrug på172,3%, fra denne konto bliver der afholdt telefon, internet. Vi kan 
heller ikke udelukke elever fra at benyttet internettet, der har også været omkostninger til papir 
og kontormaterialer. Vi har også måttet anskaffe os en kombineret printer/fax, som vi så har 
hårdt behov for, vi kan ikke skaffe reservedele til den gamle printer. Vi har i samarbejde med 
kommunes ansatte søgt om den printer/fax. 
  
Konto 51-11-50-12-02 
Der er merforbrug i omkostningerne til fremmedtjenesteydelser på konto 50-11-50-12-02 med 
107,9 %, fra denne konto bliver der afholdt omkostninger til transport at bestilte varer og andet. 
  
Konto 51-11-50-12-04  
har haft et stort overforbrug på 223,1, %, det skyldes, at man har sendt bygdeskoleelever hjem 
til deres familier i deres respektive bygder, efter deres traumatiske oplevelser. 
  
Midler til natrenovation og rengøring har haft et overforbrug på 141,2 %, det skydes køb at tør-
klosetter, da de gamle har fået huller og indkøbene er sket efter, at renovationsfolkene vurde-
ring. 
  
Konto 51-11-50-15-02  
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Når noget trænger til at blive udskiftet af materialer/inventar, køber man dem uden forudgående 
planlægning, men det er udfra inventar/materialer der trænger til at blive udskiftet, man køber 
nyt, eksempelvis stole og andet. 
  
Konto 51-11-50-16-02  
Omkostningsforbruget til forplejning ligger på 90,3 %, dette forbrug er der ikke noget i vejen 
med. 
  
Konto 51-11-50-20-00  
Istandsættelser af materialer og inventar/møbler; forbruget ligger på 98,7 %. Denne konto bliver 
benyttet meget til f.eks. rør til radiatorer m.m. Dette overforbrug skyldes primært, at huset ikke er 
tidssvarende, der foretages mange reparationer, alt efter årstiden. 
  
Driftsomkostninger til vand, el og varme og andet, der er forbrugt 94,4 %. 
  
På hele skolehjemmet ligger forbruget på 102,0 %, hvad angår omkostninger. 
 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Skolevæsenet 5.51 

 

Konto 51.01 skolevæsnet: 

  

Upernavik områdets skolevæsen har i 2009 haft et forbrug på 95,6%. 

Grundet mere/mindre forbrug på nogle konti er der foretaget visse omplaceringer. 
 
 

                              KULTUR – OG UNDERVISNINGSOMRÅDET. 

 

51-01-60-01 Lønninger 
Budget  2009 19.045.000 
Regnskab       2009 18.829.623,28 
Forbrug % 99,3 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-05 Personaleomkostninger 
Budget  2009  450.000 
Regnskab       2009   278.353,28 
Forbrug % 71,4 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-06 Vacantudgifter 
Budget  2009  1.856.000 
Regnskab       2009   1.531.916,95 
Forbrug % 90,1 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-10 Kontorholdsudgifter 
Budget  2009 376.000 
Regnskab       2009 384.229,86 
Forbrug % 102,2 
Kontorholdsudgifterne er ramt meget tæt ved det budgetterede, 

 

51-01-60-12 Fremmede tjenesteydelser 
Budget  2009  840.000 
Regnskab       2009   314.469,55 
Forbrug %  37,4 
Mindreforbrug skyldes da man har ikke brugt meget fremmede tjenesteydelser. 

51-01-60-15 Varekøb 
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Budget  2009  102.000 
Regnskab       2009  65.521,97 
Forbrug % 64,2 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-16 Forplejningsudgifter 
Budget  2009  20.000 
Regnskab       2009  2.574,30 
Forbrug %  12,9 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-20 Anskaffelse af materiel og inventar 
Budget  2009 1.125.000 
Regnskab       Tillæg 2009 -800.000   2009 326.510,21 
Forbrug % 100,5 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-21 Driftsmidler 
Budget  2009 585.000 
Regnskab       2009 603.698,54 
Forbrug % 103,2 
Ingen kommentarer, dog forudses stigende udgifter p.g.a. de stigende varmepriser.  
 

51-01-60-22 Reparation og vedligeholdelse 
Budget  2009 460.000 
Regnskab       2009 275.778,48 
Forbrug % 89,5 
Ingen kommentarer 
 

51-01-60-25 Leje af lokaler 
Budget  2009 160.000 
Regnskab       2009 81.497,50 
Forbrug %     50,9 
Ingen kommentarer 
Oqaasertaqanngilaq  
 
 

51-01-60-82 Betalinger fra Hjennestyret 
Budget  2009 -960.000 
Regnskab       2009  -1.294.473,41 
Forbrug % 113,3 
Ingen kommentarer 

 

51-01-65 Upernavik - Skolebus 
Budget  2009 275.000 
Regnskab       2009 331.792,62 
Forbrug % 120,7 
Man har budgetteret for lidt. 
 

51-01-88-01 Sdr 

51-01-88-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 924.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.098.050,29 

Forbrug % 192,0 
 

51-01-88-05 Sdr 

51-01-88-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 5.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.434,00 

Forbrug % 68,5 
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51-01-88-06 sdr  Vacantudgifter 

51-01-88-06      Frirejser/feriefrirejse    

Budget  2009:  kr.  60.000  

Regnskab  2009:  kr. 61.029 

Forbrug % 610,3 

Efter budgetomplacering besparelser på kr. 50.000, er der feriefrirejse, derfor er der 

mereforbrug. 

 

 

51-01-88-10 Sdr   Kontorhold  

51-01-88-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  kr. 17.875,00 

Forbrug % 595,9 

 

51-01-88-11 Sdr  EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-88-12 Sdr Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 11.189,60 

Forbrug  %  159,9 

 

51-01-88-15 Sdr  Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 8.310,20 

Forbrug % 277,0 

 

51-01-88-16 Sdr Forplejning 

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 4.432,51 

Forbrug % 147,8 

 

51-01-88-20 Sdr  Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 48.695,39 

Forbrug % 695,6 
 

51-01-88-21 Sdr  Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 60.000 

Regnskab  2009:  kr. 128.762,14 

Forbrug % 214,6 
 

51-01-88-22 Sdr  Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 5.139,76 

Forbrug % 42,8 
 

51-01-88 Upernavik Kujalleq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 1.091.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.386.908,88 

Forbrug % 198,1 
Mereforbruget skyldes, som vi har sendt budgetomplacering er ikke behandlet endnu. 
 

51-01-89-01 Kangersuatsiaq 

51-01-89-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 427.000 
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Regnskab  2009:  kr. 1.912.623,12 

Forbrug % 447,9 

 

51-01-89-05 kang 

51-01-89-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 11.203,00 

Forbrug % 280,1 

 

51-01-89-06 kang Vacantudgifter 

51-01-89-06      Frirejser/feriefrirejse    

Budget  2009:  kr.  30.000  

Regnskab  2009:  kr. -25.000 

Forbrug % 0,00 

 

51-01-89-10 kang Kontorhold  

51-01-89-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  -1.013,17 

Forbrug % 33,8 

 

51-01-89-11 kang EDB 

Budget  2009:  kr.  3.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-89-12 kang Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 30.942,94 

Forbrug  %  442,0 

 

51-01-89-15 kang Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.703,04 

Forbrug % 123,4 

 

51-01-89-16 kang Forplejning 

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.569,08 

Forbrug % 119,00 

 

51-01-89-20 kang Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 22.708,72 

Forbrug % 324,4 
 

51-01-89-21 kang Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 84.000 

Regnskab  2009:  kr. 63.174,28 

Forbrug % 78,0 
 

51-01-89-22 kang Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 0,00 

Forbrug % 0,00 
 

51-01-89 Kangersuatsiaq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 585.000 
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Regnskab  2009:  kr. 2.048.937,35 

Forbrug % 369,20 
Mereforbruget skyldes, som vi har sendt budgetomplacering er ikke behandlet endnu. 

 

51-01-90-01 Aappilattoq 

51-01-90-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 2.507.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.543.768,21 

Forbrug % 61,1 

 

51-01-90-05 Aappilattoq 

51-01-90-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 4.483,40 

Forbrug % 112,1 

 

51-01-90-10 Aappilattoq Kontorhold  

51-01-90-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  6.716,58 

Forbrug % 223,9 

 

51-01-90-11 Aappilattoq  EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-90-12 Aappilattoq  Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 25.278,01 

Forbrug  %  361,1 

 

51-01-90-15 Aappilattoq Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 5.650,58 

Forbrug % 188,4 

  

51-01-90-16 Aappilattoq  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 2.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.224,65 

Forbrug % 61,2 

 

51-01-90-20 Aappilattoq Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 28.929,28 

Forbrug % 413,3 
 

51-01-90-21 Aappilattoq Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 55.000 

Regnskab  2009:  kr. 38.457,59 

Forbrug % 69,9 
 

51-01-90-22 Aappilattoq Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 42.719,00 

Forbrug % 356,0 
 

51-01-90 Aappilattoq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 2.607.000 
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Regnskab  2009:  kr. 1.697.227,30 

Forbrug % 64,8 

 

I Aappilattoq har man arbejdet for overførsel af konto 51-01-90-01 350.000 til konto 51-01-

60-01-11.  Sagsbehandlingen er overtaget af Ilulissat. 

 

51-01-91-01 Naajaat 

51-01-91-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 304.000 

Regnskab  Tillæg -13.000 2009:  kr. 1.349.181,58 

Forbrug % 463,6 

 

51-01-91-05 Naajaat 

51-01-91-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.834,00 

Forbrug % 127,8 

 

51-01-91-10 Naajaat Kontorhold  

51-01-91-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  468,27 

Forbrug % 15,6 

 

51-01-91-11 Naajaat  EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-91-12 Naajaat  Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 6.980,00 

Forbrug  %  99,7 

 

51-01-91-15 Naajaat Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

  

51-01-91-16 Naajaat  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr.  578,20 

Forbrug % 19,3 

 

51-01-91-20 Naajaat Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 0,00 

Forbrug % 0,00 
 

51-01-91-21 Naajaat Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 27.000 

Regnskab  2009:  kr. 39.126,82 

Forbrug % 144,9 
 

51-01-91-22 Naajaat Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 17.671,20 

Forbrug % 147,3 
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51-01-91 Naajaat forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 376.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.417.840,07 

Forbrug % 397,2 

Mereforbruget skyldes fejlkontering, lønninger som skal ellers konteres under konto 51-01-92-01 

Innaarsuit konto er konteret under dette. 

 

51-01-92-05 Innaarsuit 

51-01-92-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.334,00 

Forbrug % 83,4 

 

51-01-92-06 Innaarsuit 

51-01-92-06      Vacantudgifter    

Budget  2009:  kr. 0,00 

Regnskab  2009:  kr. 80.723,00 - 81.000 

Forbrug % 0,00 

 

51-01-92-10 Innaarsuit Kontorhold  

51-01-92-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  5.456,31 

Forbrug % 181,9 

 

51-01-92-11 Innaarsuit  EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-92-12 Innaarsuit  Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 19.930,62 

Forbrug  %  284,7 

 

51-01-92-15 Innaarsuit Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.350,70 

Forbrug % 78,4 

  

51-01-92-16 Innaarsuit  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 2.000 

Regnskab  2009:  kr.  0,00 

Forbrug % 0,00 

 

51-01-92-20 Innaarsuit Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 8.000 + tillæg 18.000 

Regnskab  2009:  kr. 23.628,94 

Forbrug % 90,9 
 

51-01-92-21 Innaarsuit Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 27.000 

Regnskab  2009:  kr. 42.203,82 

Forbrug % 156,3 
 

51-01-92-22 Innaarsuit Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 
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Regnskab  2009:  kr. 3.552,90 

Forbrug % 29,6 
 

51-01-92 Innaarsuit forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 1.326.000 

Regnskab  2009:  kr. 306.913,34 

Forbrug % 24,1 

Der er fejlkonteret lønninger for 2009 på ca. kr. 1.000.000 det skal ellers konteres under dette 

konto, men det er konteret under Naajaat konto. 

 

51-01-93-01 Tasiusaq 

51-01-93-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 1.664.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.015.709,53 + tillæg 385.000 

Forbrug % 98,4 

 

51-01-93-05 Tasiusaq 

51-01-93-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.447,00 

Forbrug % 61,2 

 

51-01-93-06 Tasiusaq 

51-01-93-06      Vacantudgifter    

Budget  2009:  kr. 60.000 

Regnskab  2009:  kr. 9.843,00  - 50.000 

Forbrug % 98,4 

 

51-01-93-10 Tasiusaq Kontorhold  

51-01-93-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  351,49 

Forbrug % 11,7 

 

51-01-93-11 Tasiusaq  EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-93-12 Tasiusaq Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 7.000 

Regnskab  2009:  kr. 20.158,06 

Forbrug  %  288,0 

 

51-01-93-15 Tasiusaq Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.331,80 

Forbrug % 111,1 

  

51-01-93-16 Tasiusaq  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr.  970,25 

Forbrug % 32,3 

 

51-01-93-20 Tasiusaq Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000  

Regnskab  2009:  kr. 5.446,95 

Forbrug % 77,8 



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

82 

 

 

51-01-93-21 Tasiusaq Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 40.000 

Regnskab  2009:  kr. 144.670,52 

Forbrug % 361,7 
 

51-01-93-22 Tasiusaq Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 3.671,25 

Forbrug % 30,6 
 

51-01-93 Tasiusaq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 1.810.000 

Regnskab  2009:  kr. 2.206.599,85 + tillæg 330.000 

Forbrug % 103,1 

Mereforbruget skyldes el-regningerne er stiget. 

 

 

 

51-01-94-01 Nutaarmiut 

51-01-94-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 242.000 

Regnskab  2009:  kr. 81.252,55 + tillæg 4.000 

Forbrug % 33,0 

 

 

51-01-94-05 Nutaarmiut 

51-01-94-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-94-10 Nutaarmiut Kontorhold  

51-01-94-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  562,63 

Forbrug % 18,8 

 

51-01-94-11 Nutaarmiut  EDB 

Budget  2009:  kr.  1.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-94-12 Nutaarmiut Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 6.000 

Regnskab  2009:  kr. 10.385,00 

Forbrug  %  173,1 

 

51-01-94-15 Nutaarmiut Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 546,00 

Forbrug % 18,2 

  

51-01-94-16 Nutaarmiut  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 2.000 

Regnskab  2009:  kr.  0,00 

Forbrug % 0,0 
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51-01-94-20 Nutaarmiut Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000  

Regnskab  2009:  kr. 1.969,02 

Forbrug % 28,1 
 

51-01-94-21 Nutaarmiut Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 37.000 

Regnskab  2009:  kr. 39.316,22 

Forbrug % 106,3 
 

51-01-94-22 Nutaarmiut Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 0,00 

Forbrug % 0,0 
 

51-01-94 Nutaarmiut forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 322.000 

Regnskab  2009:  kr. 134.031,42  

Forbrug % 41,8 

Der er ingen timelærer i Nutaarmiut, der er kun vikar derfor er der mindreforbuget. 

 

51-01-95-01 Nuussuaq 

51-01-95-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 1.652.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.355.296,09  

Forbrug % 73,2 

 

 

51-01-95-05 Nuussuaq 

51-01-95-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 4.000 

Regnskab  2009:  kr. 9.912,00 

Forbrug % 247,8 

 

51-01-95-10 Nuussuaq Kontorhold  

51-01-95-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  4.341,07 

Forbrug % 144,7 

 

51-01-95-11 Nuussuaq EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 538,00 

Forbrug % 26,9 

 

51-01-95-12 Nuussuaq Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 9.000 

Regnskab  2009:  kr. 20.521,80 

Forbrug  %  410,4 

 

51-01-95-15 Nuussuaq Varekøb   

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 5.343,00 

Forbrug % 178,1 

  

51-01-95-16 Nuussuaq  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr.  1.328,95 
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Forbrug % 44,3 

 

51-01-95-20 Nuussuaq Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000  

Regnskab  2009:  kr. 46.964,89 

Forbrug % 670,9 
 

51-01-95-21 Nuussuaq Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 55.000 

Regnskab  2009:  kr. 54.467,60 

Forbrug % 99,0 
 

51-01-95-22 Nuussuaq Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.065,65 

Forbrug % 8,9 
 

51-01-95 Nuussuaq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 1.755.000 

Regnskab  2009:  kr. 1.500.326,18  

Forbrug % 77,1 

Forbruget er Nuussuaq er passende.  

 

51-01-96-01 Kullorsuaq 

51-01-96-01    Lønninger  

Budget  2009:  kr. 6.103.000 

Regnskab  2009:  kr. 4.689.768,96  

Forbrug % 76,3 

 

51-01-96-05 Kullorsuaq 

51-01-96-05      Personaleomkostninger   

Budget  2009:  kr. 97.000 

Regnskab  2009:  kr. 49.408,60 

Forbrug % 98,8 

 

51-01-96-06 Kullorsuaq Vakantudgifter  

51-01-96-10       

Budget  2009:  kr.  80.000 

Regnskab  2009:  - 50.000 kr.  80.865,00 

Forbrug % 269,6 

 

51-01-96-10 Kullorsuaq Kontorhold  

51-01-96-10       

Budget  2009:  kr.  8.000 

Regnskab  2009:  - 5.000 kr.  19.242,19 

Forbrug % 641,4 

 

51-01-96-11 Kullorsuaq EDB 

Budget  2009:  kr.  2.000  

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Forbrug % 0,0 

 

51-01-96-12 Kullorsuaq Fremmede tjenesteydelser  

Budget  2009:  kr. 19.000  -   9.000 

Regnskab  2009:  kr. 56.966,49 

Forbrug  %  569,7 

 

51-01-96-15 Kullorsuaq Varekøb   
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Budget  2009:  kr. 3.000 

Regnskab  2009:  kr. 26.398,16 

Forbrug % 879,9 

  

51-01-96-16 Kullorsuaq  Forplejning 

Budget  2009:  kr. 10.000 

Regnskab  2009:  kr.  6.560,56 

Forbrug % 65,6 

 

51-01-96-20 Kullorsuaq Anskaffelser   

Budget  2009:  kr. 7.000  

Regnskab  2009:  kr. 141.439,52 

Forbrug % 2.020,6 
 

51-01-96-21 Kullorsuaq Driftsmidler m.v  

Budget  2009:  kr. 128.000 

Regnskab  2009:  kr. 200.968,87 

Forbrug % 157,0 
 

51-01-96-22 Kullorsuaq Reparation og vedl. 

Budget  2009:  kr. 12.000 

Regnskab  2009:  kr. 5.430,35 

Forbrug % 45,3 
 

51-01-96 Kullorsuaq forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 6.469.000 tillæg -  70.000 

Regnskab  2009:  kr. 5.277.048,70  

Forbrug % 82,5 

Forbruget i Kullorsuaq er passende. 

 
 

KOLLEGIER OG SKOLEHJEM 
 

Konto 51.11 Kollegier: 
Der er anvendt 2 kollegier i ½ skoleår. Mere/ mindre forbrug omplaceret. 
Skoleåret 2010/2011 er der behov for 2 kollegier. 

51-11-60-01 Lønninger 
Budget 2009   6.020.000     – 1.417.000 
Regnskab 2009   4.678.898,69 
Forbrug %  101,6 
Da kollegiet har måttet overtage en ekstra bygning på grund af flere elever end budgetteret, 
medfører der flere personale derfor er der mereforbrug i løn. 
Der er omplaceret kr. 1.417.000 til en anden konto. 
 

51-11-60-05 Personaleomkostninger 
Budget 2009  20.000  
Regnskab 2009   8.360,49 
Forbrug %  41,8 
Ingen kommentarer. 

 

51-11-60-10 Kontorholdsudgifter 
Budget 2009 45.000 
Regnskab 2009 60.770,28 
Forbrug %  135,0 
Ingen kommentarer. 
 

51-11-60-11  EDB 
Budget 2009 6.000 
Regnskab 2009 2.356,21 
Forbrug %  39,3 
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Ingen kommentarer. 
 

51-11-60-12 Fremmede tjenesteydelser 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009 54.369,00 
Forbrug   0,0 
Ingen kommentarer. 
 

51-11-60-15 Varekøb 
Budget  2009 90.000 
Regnskab 2009 544.950,56 
Forbrug % 605,5 

 

51-11-60-16 Forplejningsudgifter 
Budget 2009 250.000  tillæg – 100.000   
Regnskab 2009 89.847,10 
Forbrug %  59,9 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 
 

51-11-60-20 Anskaffelse af materiel og inventar 
Budget  2009 50.000 
Regnskab 2009 29.784,00 
Forbrug % 59,6 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 

 

51-11-60-21 Driftsmidler 
Budget 2009 1.350.000 tillæg – 532.000 
Regnskab 2009 744.262,82 
Forbrug % 91,0 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 

 

51-11-60-22 Reparation og vedligeholdelse 
Budget  2009 370.000 
Regnskab 2009 206.131,15 
Forbrug % 55,7 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 

 

51-11-60-31 Ikke-skattepligtige overførsler til personer 
Budget 2009 135.000 
Regnskab 2009 99.200,00 
Forbrug % 73,5 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 

 

51-11-60-71 Lejeindtægter 
Budget 2009 0,00 
Regnskab 2009 -40.296,00 
Forbrug % 0,00 
Ingen kommentarer. 

 

51-11-60-79 Lejeindtægter 
Budget 2009 0,00 
Regnskab 2009 -8.325,00 
Forbrug % 0,00 
Ingen kommentarer. 

 

51-11-60 Kollegier & Skolehjem forbrug i alt  

Budget  2009:  kr. 8.336.000  tillæg – 2.049.000   

Regnskab  2009:  kr. 6.470.309,30 

Forbrug % 102,9 
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HOTEL-KOLLEGIE 
 
 

51-11-61 hotel kollegium forbrug i alt  
Budget  2009 770.000 – tillæg 115.000 
Regnskab  2009 621.682,91   
Forbrug %  94,9 
Mindreforbruget skyldes kollegiet anden bygning er ikke i brug. 
 

51-11 kollegier og Skolehjem 
Budget  2009 9.106.000  – tillæg 2.164.000 
Regnskab  2009 7.091.992,21   
Forbrug %  102,2 
 

 

 

UDDANNELSESSTØTTE. 

 

51-12-60 Uddannelsestilskud 
Regnskab 2009  423.000 
Budget 2009 25.719,70 
Forbrug % 6,1 
Sagsbehandlingen er i Ilulissat.  
 

5.53 Fritidsvirksomhed 

 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 53 Fritidsvirksomhed 
Der var overforbrug på fritidsvirksomhedsområde. Den største del af overforbruget skyldes fri-
tidsklubbens budgetoverskrivelse af lønninger, som skyldes beregningsfejl samt to medarbej-
dernes barselsorlov. I fritidsvirksomheds område, skal der også gøres opmærksom på musik-
skolens tilgodehavende fra Nukissiorfiit til en vandregning på over 100.000 kr. som ikke er mod-
taget til d.d.   
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

53-01-20: Lønninger (Ungdomsklubben) 
Det er ikke lykkedes at gennemføre pålagte besparelser på 122.000 kr. Det bliver nødvendigt at 
skære ned på åbningstiden og på personalet i 2010. 

 

53-03-20-01: Lønninger: (Tikiusaaq) 
De pålagte besparelser på 250.000 på lønninger har ikke kunnet gennemføres. Normeringen af 
personale kan ikke sættes ned, med mindre elevtallet sættes ned. Desuden har der været 
bogført lønudgifter til rengøring, som burde være bogført under ungdomsklubben. 
 

53-06-20: Lønninger (Ilulissat-hallen) 
Lønbudgettet er overskredet med 302.000 kr., hvilket skyldes udførelsen af omfattende 
reparationsarbejder ved hallens personale. Til gengæld er der et overskud på 
reparationskontoen på 451.000 kr., der rigeligt dækker de øgede lønudgifter. 
 

53-06-21: Lønninger (Sermermiut) 
De pålagte besparelser på 10% er ikke blevet overholdt. Der er dog afskediget personale til 
teatervirksomhed, så budgettet kan overholdes i 2010. 
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53-06-21-20-02: Udgifter ved arrangementer 
Budgettet er et nettobevillings og øgede udgifter skal modsvares af øgede indtægter. Desværre er 
lejeindtægter for lokaler faldet meget pga. flere konferencefaciliteter på byens hoteller og derved 
er der opstået et underskud på ca. 200.000 kr. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 

 53-03-30-01-11 Lønninger i klubben er overskredet meget, og derfor har vi måttet redu-

ceret 

I antallet af ansatte i starten af året, og evt. andre besparelser er på vej. 

 53-06-30-01-11 Lønninger idrætshallen. Hallen har ikke haft en inspektør i længere tid, 

og derfor er alle ansatte aflønnet over denne konto med merforbrug til følge. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

53 Fritidsbeskæftigelse  

 
–  Lederløn i Hallen alt for meget trukken omplacering. 

 
– Fritidskluber/ skolepasnings området:  Mindre underskud skyldes manglende  
   omplacering  omkring skolepasningsens madordning. 
 
– KU arrangerer og bruger hallen i flere ombæringer i løbet af året gratis, derfor mere   
   forbrug i denne løndel. 
 
– På grund indtægter ingen underskud. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
 

Afrapportering af 2009 Uummannaq: 

 
 
For det første må jeg gøre opmærksom på, at jeg kun har fungeret som fritidsleder i nogle af 
årets måneder, og har derfor ikke ledet området, samt at jeg ikke har lagt budget for hele året.  

 

Konto 53-01: 
Der er to årsager til, at man kun har forbrugt noget af bevillingen til fritidsaktiviteter for børn i fri-
tidsundervisningen. Der har ikke været en fast leder i det sidste halve år, derfor har man ikke 
holdt den under opsyn løbende. Den sidste del året begyndte meget anstrengende pga. lære-
manglen. Jeg har ikke kunnet finde undervisere til aftenundervisningen, og man kan stadigvæk 
mærke til konsekvenserne. Derfor er nystartede hold ikke mange, men de der startede, kører 
endnu.  
Med hensyn til bygderne bliver bevillingerne ikke forbrugt på de fleste steder, for fritidsundervis-
ningen på de fleste bygder kører ikke, bl.a. pga. at man har svært ved at opfylde kravene i be-
stemmelserne i Namminersorlutik Oqartussat´s bekendtgørelse nr. 10 af den 21. maj 2002. 

 Konto 53-06:  
På denne konto er kun noget af bevillingens anden halvdel brugt, idet man først i slutningen af 
det sidste år begyndte at planlægge kulturarrangementer. Løn kører stadigvæk, da man har haft 
ansvar for øvelokalet i musik hele året.  
Med hensyn til bygderne er midlerne blevet benyttet til faste arrangementer. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
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53-01-60-01-10 Lønninger 
Regnskab 2009   15.977,84 
Budget      2009   116.000 
Forbrug      13,8 % 
Fritidsundervisning der er fælles konto for bygderne og byen, man har søgt om 
budgetomplacering som nogle af bevillingerne skal flyttes under bygdekontoerne, men det blev 
ikke lavet bugdetomplacering endnu. 
 
Forbruget ser ud som om vi har mindreforbrug, dette skyldes omkostningerne er konteret under 
bygdekontoerne som har ikke bevilling. 
 
Vi har forbrug i alt på kr. 78.621,22 tilsammen byen og bygderne. 
 

53-01-60-01-11 Timelønninger 
Regnskab 2009   154.209,83 
Budget      2009   269.000 
Forbrug   57,3% 
Fritidsundervisning der er fælles konto for bygderne og byen, man har søgt om 
budgetomplacering som nogle af bevillingerne skal flyttes under bygdekontoerne, men det blev 
ikke lavet bugdetomplacering endnu. 
 
Forbruget ser ud som om vi har mindreforbrug, dette skyldes omkostningerne er konteret under 
bygdekontoerne som har ikke bevilling. 
 
Vi har forbrug i alt på kr. 200.795,31  tilsammen byen og bygderne. 
 

53-01-60-15-01 Køb af undervisningsmaterialer 
Regnskab 2009     13.962,34 
Budget 2009     20.000 
Forbrug      69,8% 
Køb af undervisningsmaterialer for byen og bygderne. 
Der er mindreforbruget, dette skyldes pga. besparelser har man skæret ned på indkøb og man 
har begrænset.  
 

53-01-60-15-02 varekøb i øvrigt 
Regnskab    2009     11.747,30 
Budget     2009      10.000 
Forbrug          117,5%  
Varekøb for bygder og byen. 
Forbruget er passende. Man køber også kontorartikler f.eks. toner til printer, kuglepenne, 
adresseetiketter, lamineringspapir osv. 
 

53-01-60-20-00 Ansk. Af materiel og inventar 
Regnskab 2009    2.957,29 
Budget      2009    30.000  tillæg -  10.000 
Forbrug     45,1% 
Vi har ikke brugt meget denne konto, pga. af besparerlsen har vi begrænset anskaffelte af 
materialer og inventar. 
 

53-01-89 Kangersuatsiaq 
Regnskab    2009       20.325,48 
Budget      2009       0,0 
Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01-89-15-02 varekøb i øvrigt 
Regnskab    2009     1.427,37 
Budget     2009      0 
Forbrug            
Varekøb til fritidsundervisning. 
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53-01-89-21-40 Varme fra øvrige lev. Og olie 
Regnskab    2009     2.532,00 
Budget     2009      0 
Forbrug            
Forsamlingshuset i Kangersuatsiaq køb af gasolie, der er fejlkonteret skal ellers konteres under 
konto 59. 
 
 

53-01-90  Aappilattoq  

53-01-90-01-11 Timelønninger 

Regnskab  187,64 
Budget        0 
Forbrug   0% 
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 

 

53-01-90-20-00 Ansk. af matr. og inventar 
Regnskab      44.618 
Budget      44.000 
Forbrug      101,4% 
Omkostninger for forsamlingshuset, bygdebestyrelsen har søgt om bevilling til økonomiudvalget. 

53-01-90-21-40 Varme fra øvrige lev. og olie 
Regnskab      4.955,75 
Budget      0 
Forbrug      0% 
Forsamlingshuset i Aappilattoq olieforbrug. 

53-01-90-22-00 Reparation og vedligeholdelse 
Regnskab      11.900 
Budget      14000 
Forbrug      85% 
Omkostninger for forsamlingshuset, bygdebestyrelsen har søgt om bevillingtil økonomiudvalget. 
I alt: budget 58.000   regnskab  61.661,39  forbrug:   106,3% 
 

53-01-91 Naajaat 
Regnskab    2009       4.258,28 
Budget      2009       0,0 
Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01-92 Innaarsuit 
Regnskab    2009       12.891,89 
Budget      2009       0,0 
Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01-93 Tasiusaq 
Regnskab    2009       14.133,53 
Budget      2009       0,0 
Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01-95 Nuussuaq 
Regnskab    2009       10.576,56 
Budget      2009       0,0 
Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01-96 Kullorsuaq 
Regnskab    2009       47.876,13 
Budget      2009       0,0 



 

Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 

 

 

 

Forbrug         0,0%  
Se bemærkning under konto 53-01-60-01-10. 
 

53-01 Fritidsundervisning forbrug i alt. 
Regnskab    2009       374.537,23 
Budget      2009       445.000 tillæg + 48.000 
Forbrug         75,4%  
Generelt har det været meget svært at skaffe undervisere. 
 
 

FRITIDSKLUBBER/SKOLEPASNING 
 

53-03-60-01-10 Månedslønnede 
Budget 2009 788.000 tillæg – 25.000 
Regnskab 2009  390.711,26 
Forbrug    51,5% 
Nu er der kun 1 månedslønnede medarbejder, fra 1. August 2009 er klubben lukket om aftenen, 
fra samme dato blev fritidsklubleder pensioneret. 
 

53-03-60-01-11 Løn til timelønnede 
Budget 2009  374.000,- 
Regnskab 2009   755.649,64 
Forbrug    202,0% 
Mereforbruget skyldes der er ansat 1 mere medarbejder, pga. der er flere børn som går i 
klubben. 
Der er 4 medarbejder som er timelønnede, man bruger også vikarer når medarbejderne går ikke 
på arbejde pga. syg eller barnsyg eller når det holder fri. 

53-03-60-01-30 Overtid Månedslønnede 
Budget 2009     0,- 
Regnskab 2009      8.866,60 
Forbrug     0,0% 
Der er fejlkonteret i starten da Red barnet klubhus ”Qaamaliaq” har ikke konto derfor konteres 
under dette konto, og blev ikke rettet senere da Red barnet får egen konto. 
 

53-03-60-01-31 Overtid 14.dageslønnede 
Budget 2009     0,- 
Regnskab 2009      6.179,18 
Forbrug     0,0% 
Der er fejlkonteret i starten da Red barnet klubhus ”Qaamaliaq” har ikke konto derfor konteres 
under dette konto, og blev ikke rettet senere da Red barnet får egen konto. 
 

53-03-60-05-00 Personaleomkostninger 
Budget 2009   25.000 tillæg – 7.000  
Regnskab 2009    18.263,06 
Forbrug     101,5% 
Deltagelse under SORLAK møde, omkostninger for klublederens kursus. 

53-03-60-10-00 Kontorhold 
Budget 2009 23.000 
Regnskab 2009  19.647,34 
Forbrug    85,4% 
Der er mindreforbrug grundet er at klubben er ikke åben længere om aften, da Red barnet 
klubhus åbner, derfor bruges man ikke internet længere. 

53-03-60-12-00 Fremmede tjenesteydelser 
Budget 2009  100.000 
Regnskab 2009   156.821,40 
Forbrug    156,8%  
Da der holdes privat rengøring blev det budgetteret for lidt. 
Samt renovationsafgift er forhøjet derfor er der mereforbrug end forventet. 
 

53-03-60-15-01 Køb af beskæftigelsesmat. 
Budget 2009  0,0 
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Regnskab 2009   2.678,35 
Forbrug    0,0% 
Fejlkonteret den skal ellers konteres under konto 53-03-60-15-02. 

53-03-60-15-02 Varekøb 
Budget 2009  12.000 
Regnskab 2009    4.246,02 
Forbrug    35,4% 
Forbruget er på kr. 7.000 da nogle af omkostninger er fejlkonteret under konto 53-03-60-15-01. 
Mindreforbruget skyldes klubben er ikke åben længere om aften, og man har begrænset 
varekøb pga. besparelser. 

 

53-03-60-20-00 Anskaffelser af materialer og inventar 
Budget 2009 45.000,- 
Regnskab 2009  35.562,82 
Forbrug  79,0% 
Mindreforbrug skyldes da man har købt flere materialer i forrige år, og man køber kun det 
nødvendigste pga. besparelser.  

53-03-60-21-10 Vand  
Budget 2009  10.000 
Regnskab 2009   2.350,00 
Forbrug   23,5% 
Omkostninger af vandforbrug. 
 

53-03-60-21-20 El  
Budget 2009 54.000 
Regnskab 2009  29.883,61  
Forbrug 55,3% 
Mindreforbruget skyldes at man bruger ikke el om aften, men man ønsker at man ikke mindske 
budgettering. 

53-03-60-21-40 Varme 
Budget 2009 25.000 
Regnskab 2009  34.432,30 
Forbrug  137,7% 
Forbruget ser således ud, efter olieprisernes stigning. 

53-03-60-21-50 Øvrige driftsmidler  
Budget  0 
Regnskab 3.227,98 
Forbrug  0% 
Gasolie til skolebus, det er fejlkonteret det skal ellers konteres under konto 51-01-65-21-50. 
 

53-03-60-22-00 Reparation af vedligeholdelse 
Budget 2009  15.000,- 
Regnskab 2009    7.928,08 
Forbrug   52,9% 
Budgettering er passende. 

53-03-60-79-00 Øvrige indtægter 
Budget 2009     -7.000 
Regnskab 2009      -8.124,- 
Forbrug     116,1% 
Indtægt leje af internet 
 

53-03-60 Fritidsklub / Skolepasning forbrug i alt. 
Budget     2009       1.464.000 
Regnskab   2009       1.468.323,64  tillæg – 32.000 
Forbrug         102,5%  
 
 
 
 

Upernavik by, Red Barnet klubhus 
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53-03-61  Upernavik by, Red Barnets klubhus 

 
Alle budgettal for konto 53-03-61 er på 0, i løbet af året har vi ellers sendt 3 gange for 
budgettallene, men det er ikke blev tastet ind. 
 
Klubben er først åbnet i august måned, medarbejderne begyndte i juni for at forberede. 
 
For året 2009 alle omkostningerne 100% er refunderet af Red barnet.  
 
Ved siden af omkostningerne, blev der også refunderet for ”etableringsomkotninger” køb af nye 
møbler og inventar, som er på  
kr. 70.000,00 
 
Resultatet af regnskab skal ellers være 0 tal, resultatet er  
+ 216.000 da Red barnet har bevilget for hele året forud. 
Der blev ikke brugt det hele, og vi får også pengene tilbage for ”etableringsomkostninger”.   
 

53-03-61-01-10 Månedslønnede 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009  405.644,31 
Forbrug    0,0% 
4  månedslønnede medarbejdere. 
 

53-03-61-01-11 Løn til timelønnede 
Budget 2009  0,0 
Regnskab 2009   77.598,29 
Forbrug    0,0% 
Da 1 medhjælper er holdt op, ansætter man en først som timelønnede som blev senere 
månedslønnede, rengøringsmedhjælper og pedel løn. 

53-03-61-05-00 Personaleomkostninger 
Budget 2009   0,0 
Regnskab 2009    3.486,25 
Forbrug     0,0% 
Personaleomkostninger. 
 

53-03-61-10-00 Kontorhold 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009  4.103,94 
Forbrug     0,0% 
Telefon regning, samt kontorhold f.eks. papir mv. 
 

53-03-61-11-00 EDB 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009  1.588,00 
Forbrug     0,0% 
Køb af EDB udstyr. 

 

53-03-61-12-00 Fremmede tjenesteydelser 
Budget 2009  0,0 
Regnskab 2009   39.958,46 
Forbrug     0,0%  
Revovationsafgifter. 
 

53-03-61-15-01 Køb af beskæftigelsesmat. 
Budget 2009  0,0 
Regnskab 2009   33.326,47 
Forbrug    0,0% 
Køb af beskæftigelsesmat. 

53-03-61-15-02 Varekøb 
Budget 2009   0,0 
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Regnskab 2009    10.491,10 
Forbrug    0,0% 
Varekøb. 

53-03-61-16-00 Forplejning 
Budget 2009   0,0 
Regnskab 2009    5.720,05 
Forbrug    0,0% 
Køb af madvarer. 
Der serveres mad en gang om dagen. 

 

 

53-03-61-20-00 Anskaffelser af materialer og inventar 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009  63.384,37 
Forbrug     0,0% 
Da klubben er helt nyt, købes inventar. 
 

53-03-61-21-40 Varme 
Budget 2009 0,0 
Regnskab 2009  18.079,09 
Forbrug    0,0% 
Køb af olie. 

53-03-61-22-00 Reparation af vedligeholdelse 
Budget 2009  0,0 
Regnskab 2009   14.886,34 
Forbrug   0,0% 
Den første år reparationsomkostningerne skal ”Viking byg” betale,  
Vi har betalt opstart af oliefyr da den går i stykker. 
 

53-03-61-79-00 Øvrige indtægter 
Budget 2009     0.0 
Regnskab 2009      tillæg – 314.000  -  1.208.663,75 
Forbrug     384,9% 
Refundering af omkostninger fra Red barnet. 

 

53-03-61 red barnets klub forbrug i alt. 
Budget     2009       - 314.000 
Regnskab   2009       - 530.397,08 
Forbrug          168,9%  
Bemærkningen er i første sætning. 
 
 

Kultur-& Folkeoplysningsvirksomhed 

 

53-06 AKTIVITETSHAL UPERNAVIK 
 
 

53-06 Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg 
 
53-06-60 Upernavik hallen 
 

53-06-60-01-10 Månedsløn 
Budget 2009  427.000,- 
Regnskab 2009  471.458,89 
Forbrug      110,4% 
Der er budgetteres for lidt, inspektørens og stedfortræderens løn. 
 

53-06-60-01-11 Timeløn 
Budget 2009  557.000,- 
Regnskab 2009  623.107,23 
Forbrug      111,9% 
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Der er budgetteres for lidt, der er 4 timelønnede som arbejder skiftevis fra kl. 8.00 – 23.00, hvis 
aktivitetshuset skal køre er det nødvendigt at der er medarbejdere. 
 

53-06-60-01-31 Overtid timeløn 
Budget 2009  20.000 
Regnskab 2009   1.289,47 
Forbrug      6,4%  
Man skal undgår at der er overtid, hvis der er overtimer skal der afspadseres. 

 

53-06-60-10-00 Kontorholdsudgifter 
Budget 2009  16.000 
Regnskab 2009  10.959,84  
Forbrug      68,5% 
Kontorholdsudgifter, forbruget er passende. 
 

53-06-60-12-00 Fremmede tjenesteydelser 
Budget 2009   110.000 
Regnskab 2009   139.992,00  
Forbrug      127,3% 
Der er budgetteret for lidt. 
Omkostninger rengøring af privatfirma, renovationsomkostninger.   
 

53-06-60-15-00 Varekøb 
Budget  2009   25.000,- 
Regnskab  2009  30.509,85 
Forbrug  122,0% 
Nationaldag, kulturdag sammenkomst med medborgerne. 
 

53-06-60-20-00 Anskaffelser 
Budget 2009  184.000,- 
Regnskab 2009  59.466,74 
Forbrug      32,3% 
Lidt forbrug skyldes  da man har købt fleste materialer i forrige år, og pga. besparelser køber 
man kun det nødvendigste. 
 

53-06-60-21-10 Vand 
Budget 2009   40.000,- 
Regnskab 2009   9.440,00 
Forbrug  23,6% 
Vandafgift. 
 

53-06-60-21-20 El 
Budget 2009   350.000,- 
Regnskab 2009   316.713,51 
Forbrug 90,5% 
Forbruget er passende, men man ønsker at man ikke mindske budgettering. 
 

53-06-60-21-40 Varme 
Budget  2009  100.000,- 
Regnskab  2009  132.913,18 
Forbrug  132,9% 
Forbruget ser således ud, efter olieprisernes stigning. 
 

53-06-60-21-50 Øvrige driftsmidler   
Budget 2009   30.000 
Regnskab 2009   21.944,36 
Forbrug  73,1% 
Forbruget ser således ud, efter olieprisernes stigning. 
 

53-06-60-22-00 Rep. og vedligeholdelse 
Budget 2009  70.000 
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Regnskab 2009  109.733,64 
Forbrug  156,8% 
Der er mereforbruget end forventet. 

 

53-06-60-22-01 Rep.og vedligeholdelse af bil 
Budget 2009   68.000 
Regnskab 2009   29.804,66 
Forbrug  43,8% 
Rep. og vedl. Af bil. 
 

53-06-60-71-00 Lejeindtægter 
Budget 2009   0,- 
Regnskab 2009   -22.000,- 
Forbrug  0,0% 
Hallen blev lejet som festlokale, der er ikke budgetteret for dette. 
 

53-06-60-79-00 Øvrige indtægter 
Budget 2009   -24.000,- 
Regnskab 2009   -63.797,- 
Forbrug 267,8%  
Indtægt af udleje af kiosk, nogle af leje til festene er også konteret under dette konto, derfor er 
der flere indtægter end forventet. 
 
I alt: budget 1.973.000   regnskab  1.871.536,37 forbrug: 94,9%   

 
 
 

MEDBORGERHUSET 
 
 

53-06-61-01-11 Månedsløn 
Budget 2009  150.000 
Regnskab 2009  98.695,12 
Forbrug      65,8% 
Medarbejderløn. 
 

53-06-61-01-31 Overarbejde 
Budget 2009  15.000 
Regnskab 2009  12.071,55  
Forbrug       80,5% 
Cafeteriemedhjælperen får 1 time overtid hver dag.  
 

53-06-61-10-00 Kontorholdsudgifter 
Budget 2009  0 
Regnskab 2009  8.575,65 
Forbrug      0% 
Da man undersøger regnskabene, kan man se at nogle af udgifterne skal ellers betales under 
Asilerisoq konto 22-03-61. 
 
Asilerisoq (Naturvejlederen) har kontoret i medborgerhuset, derfor nogle gange sker fejlkonte-
ringerne. 
 
Oversættelsen af naturvejleder rapport kr. 1.400,00 
Kontorholdsudgifter papir mv. kr. 2.000,00 
Skal ellers konteres under naturvejlderen konto. 

 

53-06-61-12-00 Fremmede tjenesteydelser 
Budget   2009  0 
Regnskab   2009 16.363,21 
Forbrug   0,0% 
Renovationsudgifter for medborgerhuset, cafeteriemedhjælperens kursusudgifter. 
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Man har ikke budgetteres dem. 
 

53-06-61-20-00 Anskaffelser af materialer og inventar 
Budget 2009  0 
Regnskab 2009   20.141,42 
Forbrug      0,0% 
Køb af madvarer. 
 

53-06-61-20-10 Vand  
Budget 2009   5.000 
Regnskab 2009   2.332,05 
Forbrug 42,7%  
Vandafgifter. 
 

53-06-61-21-20 El  
Budget 2009   15.000 
Regnskab 2009   15.888,62  
Forbrug     105,9% 
Elafgifter. 
 

53-06-61-21-20 Varme  
Budget  2009  36.000 
Regnskab  2009  30.646,75 
Forbrug  85,1% 
Olieforbrug. 
 
 

53-06-61-22-00 Rep. og udbygning kontor.  
Budget 2009  25.000 
Regnskab 2009  35.210,50 
Forbrug  140,8% 
Der har været reparation, rørlægger og oliefyr samt elreparationer. 
 
I alt: budget 246.000   regnskab  239.924,87 forbrug: 94,9 
 

53-06-62 Upernavik Fodboldbane  
 
 

53-06-62 Varekøb 
Budget 2009     60.000 
Regnskab 2009      19.850,83 
Forbrug    33,1% 
Bemærk alle fodboldbaneområdet blev flyttet til tekniksforvaltning. 
Køb af kridt til at strege banen betales under fritidskontoen. 

53-06-88 Upernavik Kujalleq 
53-06-88-15-00 Varekøb 
Budget 2009     5.000 
Regnskab 2009      3.607,89 
Forbrug     72,2% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 

53-06-89-Kangersuatsiaq  
53-06-89-15-00 Varekøb 
Budget 2009     7.000 
Regnskab 2009      6.966,78 
Forbrug     99,5% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 

53-06-90-Aappilattoq 
53-06-90-15-00 Varekøb 
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Budget  6.000,- 
Regnskab 6.639,46 
Forbrug     110,7% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 

 

53-06-91 Naajaat 
53-06-91-15-00 Varekøb 
Budget 2009     2.000 
Regnskab 2009      0,0 
Forbrug     0,0% 
Der har ikke været omkostninger i 2009. 

 

53-06-92-Innaarsuit  
53-06-92-15-00 Varekøb 
Budget  4.000,- 
Regnskab 870,35 
Forbrug     21,8% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 

 

53-06-93-Tasiusaq  
53-06-93-15-00 Varekøb 
Budget 2009     6.000 
Regnskab 2009      3.522,74 
Forbrug     58,7% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 

53-06-94 Nutaarmiut 
53-06-68-15-00 Varekøb 
Budget 2009     2.000 
Regnskab 2009      0,0 
Forbrug     0,0% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
Man har ikke brugt i 2009. 
 

53-06-95-Nuussuaq  
53-06-95-15-00 Varekøb 
Budget  6.000,- 
Regnskab 825,05 
Forbrug     13,8% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 

53-06-96-Kullorsuaq  
53-06-96-15-00 Varekøb 
Budget 11.000,- 
Regnskab 6.350,57 
Forbrug     57,7% 
Udgifter ifm. Uge 18, nationaldag samt julesammenkomster. 
 
Konto 53-06 Kultur- og folkeoplysning samt indrætsanlæg 
I alt: budget 2.328.000   regnskab  2.160.094,91   forbrug: 92,8%  
 
Konto 53  Fritidsvirksomhed 
I alt: budget 3.939.000  regnskab  3.472.558,70   forbrug: 88,2% 

 
 

5.55 Biblioteksvæsen 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
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Konto 55 Biblioteksvæsen 
Der var overforbrug i dette område og den væsentligste årsag hertil er, at biblioteket blev ramt af 
sparerunden pålagt fra kommunalbestyrelse. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 

55-02-20: Lønninger (bibliotek) 
Biblioteket blev meget sent på året pålagt besparelser på 99.000. Det lykkedes kun at spare 
22.000. Eller skulle biblioteket have været lukket fra medio november og året ud. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 

55-02-30-15-01 Bibliotek. Bibliotekets indkøb af bøger overskred rammen, da man fra 
central sted besluttede at kappe 34.000 af budgettet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

Konto 55 Biblioteket  

 
– Ingen yderligere kommentar. Forbruget mindre pågrund af ingen bibliotekar i to måneder. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

 

Kommunalt biblioteksvæsen 
 
 

55-02-60-01-10 Lønninger 
Budget 2009 150.000 tillæg – 63.000 
Regnskab 2009  114.603,40 
Forbrug     131,7% 
Man har søgt kr. 90.000,00 budgetomplacering til bygdekotoerne fra denne konto, men der er 
ikke sket omplacering. 
 

55-02-60-01-11 Timeløn 
Budget 2009 40.000,- 
Regnskab 2009  25.398,65 
Forbrug    63,5% 
Nogle af bibliotekarerne i bygderne er timelønnede, samt 1 medarbejder i byen er timelønnede. 
 

55-02-60-10-00 Kontorhold 
Budget 2009 0,- 
Regnskab 2009  372,- 
Forbrug   0,0% 
Ingen bemærkninger. 
 

55-02-60-12-00 Fremmede tjenesteydelser  
Budget 2009 0,- 
Regnskab 2009  837,00 
Forbrug    0,0% 
Ingen bemærkninger. 

 

55-02-60-15-01 Køb af bøger 
Budget 2009 100.000  tillæg – 70.000 
Regnskab    2009   46.542,58 
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Forbrug    155,1% 
Der har været besparelse på kr. 70.000,00 efter anmodning fra Qaasuitsup kommunia, vi har 
skæret ned for meget der for har vi mereforbrug. 
 

55-02-60-15-02 Varekøb i øvrigt 
Budget 2009 85.000 tillæg – 55.000 
Regnskab 2009  25.948,37 
Forbrug     86,5%  
Forbruget er passende 
 

55-02-60-20-00 anskaffelse af materialer og inventar 
Budget 2009 20.000 
Regnskab 2009  17.255,00 
Forbrug    86,3% 
Køb af materialer, samt bogreoler. 
 

55-02-60-21-20 El 
Budget 2009  0 
Regnskab 2009   176,15 
Forbrug   0,0% 
Der er fejlkonteret. Det er vedr. museum som er under  
konto 56-02-60-21-20. 
 

55-02-60-21-50 øvrige driftsmidler 
Budget 2009  0 
Regnskab 2009   778,00 
Forbrug   0,0% 
Der er fejlkonteret, den skal ellers konteret under konto 55-02-60-15-01. 
 

55-02-60 Bibliotek Upernavik By 
Budget     2009       395.000 tillæg – 188.000 
Regnskab   2009       238.565,01 
Forbrug          115,2% 

Der har været budgetomplacering. 
 
 

55-02-88 Upernavik kujalleq  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  1.785,00 
Forbrug     -2.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug. 

 

55-02-89  Kangersuatsiaq  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  3.927,00 
Forbrug     -4.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug. 
 

55-02-90 Aappilattoq  
Budget 2009    0 
Regnskab 2009  16.789,70 
Forbrug     -17.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug. 
 
Bibliotekarløb i Aappilattoq er også konteret under Aappillatoq konto. 
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55-02-91  Naajaat  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  5.712,00 
Forbrug     -6.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 

 

55-02-92  Innaarsuit  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  12.083,03 
Forbrug     -12.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 
 
Bibliotekarløn i Innaarsuit er konteret under Innaarsuit konto. 
 

55-02-93  Tasiusaq 
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  11.727,03 
Forbrug     -12.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 
 
Bibliotekarløn i Tasiusaq er konteret under Tasiusaq konto. 
 

55-02-94  Nutaarmiut.  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  3.927,00 
Forbrug     -4.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 
 

55-02-95  Nuussuaq.  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  11.165,70 
Forbrug     -11.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 
 
Bibliotekarløn i Nuussuaq er konteret under Nuussuaq konto. 
 

55-02-96  Kullorsuaq  
Budget 2009 0 
Regnskab 2009  23.797,00 
Forbrug     -24.000  
Abonnement for Sermitsiaq. 
 
Regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), derfor blev der dobbeltforbrug 
 
Bibliotekarløn i Kullorsuaq er konteret under Kullorsuaq konto. 
 
I alt: budget 395.000 tillæg: -188.000   regnskab  335.895,61 
  forbrug:  162,3%     
 
Kommunalt biblioteksvæsen pga. besparelser, og ansøgninger om budgetomplacering som ikke 
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blev behandlet. 
Abonnement for aviser regning for 2010 er betalt i 2009 (ultimo), bygdernes forbrug blev derfor 
større. 
 
 

5.56 Museer 

 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 

Konto 56 Museer 
Der var mindre forbrug i dette område og den væsentligste årsag hertil, at museet er underlagt 
kontraktstyring, hvor den driver sin virksomhed på individuelle præmisser. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 
 

56 Museum  
– Mere forbrug skyldes løn budgetteret for lav, og mere forbrug i drift. 
 

56-02 40-01-11  
– Mere forbrug på grund af alt for mere trukken i omplacering. 
 

56-02-40-70-01 
– Mere indtægter. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

56: Museum 
Overskridelsen skyldes fejlbudgettering, idet der ikke er bevillinger til drift af museet, men kun til 
lønninger. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

 

MUSEER 
 
 

56-02-60-01-10:Løn til museumsinspektør 
Budget 2009  420.000 
Regnskab 2009   418.107,73     
Forbrug %  99,5  
Museumsinspektør har orlov fra  1. September 2009. 
 

56-02-60-01-11:Timeløn medhjælper 
Budget 2009 190.000 
Regnskab 2009  69.645,49     
Forbrug %       36,7     
Man har ansat 1 medhjælper først efter 1. September, derfor er der mindreforbrug, 1 tidligere 
medhjælper er flyttet til turisme derfor blev hans lønninger også flyttet. 
 

56-02-60-05-00: Personaleomkostninger 
Budget 2009 45.000 
Regnskab 2009  15.445,15      
Forbrug %  34,3 
Personaleomkostninger, museumsinspektør rejseudgifter ifm. Møde. 
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56-02-60-10-00:Kontorhold 
Budget 2009 45.000 
Regnskab 2009  47.206,23     
Forbrug %   104,9 
Telefon, internet, kontorhold, samt betaling af kontigent. 
 

56-02-60-12-00:Fremmede tjenesteydelser 
Budget 2009 50.000 
Regnskab 2009  31.055,50      
Forbrug %  62,1 
Udgifter til forsikring, renovation og securitas. 
 

56-02-60-15-00:Varekøb iøvrigt 
Budget 2009 75.000 
Regnskab 2009  65.228,37      
Forbrug %    87,0 
Køb af husflidsvarer, som skal sælges i kiosken. 
 

56-02-60-20-01:Erhvervelse af museumsgenstande  
Budget  2009     25.000 
Regnskab       2009     641,00      
Forbrug %    2,6 
Ingen bemærkninger 
 

56-02-60-20-02:Anskaffelse af materiel og inventar  
Budget  2009     50.000 
Regnskab       2009     16.433,70     
Forbrug %    32,9 
Køb af materiel, mindreforbruget skyldes at pga. besparelser begrænser man indkøb. 
 

56-02-60-20-03:Div. båd 
Budget      2009       15.000 
Regnskab      2009       0,0      
Forbrug %  0,0 
Ingen forbrug i 2009. 
 

56-02-60-21-10:Vand   
Budget  2009       10.000 
Regnskab  2009        4.542,33     
Forbrug %  45,4 
Omkostning af vand. 
 

56-02-60-21-20:El  
Budget  2009       20.000 
Regnskab  2009       26.150,21    
Forbrug %    130,8 
Omkostning af elforbrug. 

 

56-02-60-21-40:Varme   
Budget 2009       50.000 
Regnskab 2009       74.627,24     
Forbrug %  149,3 
Omkostninger til varme. 
 

56-02-60-21-50: Øvrige Driftsmidler   
Budget 2009          14.000 
Regnskab 2009          16.031,62     
Forbrug %  114,5 
Betalte dirftsmidler til ISS securitas. 
 

56-02-60-70-02:Salg af kioskvarer 
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udget  2009  -50.000 
Regnskab          2009  10.890,00  
Forbrug %  -21,8 
Der er fejlkonteret, her skal man kontere salg af kioskvarer, men der der konteret køb af varer. 
 

56-02-60-79-01: Tilskud fra fonde m.v 
Budget  2009 0,0 
Regnskab  2009  53.396,94       
Forbrug %   0,0 
Ingen bemærkninger. 
 

56-02-60-79-02: Øvrige indtægter 
Budget  2009 0 
Regnskab  2009  -8.008,37       
Forbrug %   0,0 

Fejlkontoret, salg af kioskvarer skal være under konto 56-02-60-70-02 

 

56-02-60 Museer i alt  

Regnskab  2009:  kr. 1.009.000 

Budget  2009:  kr. 743.043,01 

Forbrug % 73,6 

 

56-02-90 Aappilattoq 

Regnskab  2009:  kr. 0,0 

Budget  2009:  kr. 211,64 

Forbrug % 0,00 

Der er fejlkonteret skal konteres under konto 56-02-60-21-40. 

 

56-02 Museer i alt  

Regnskab  2009:  kr. 1.009.000 

Budget  2009:  kr. 743.254,65 

Forbrug % 73,7 

Merforbruget ligger på energiområdet og brændsel. 
 
 

5.59 Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder 

 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 

 
Konto 59 Forskellige kulturelle og oplysende virksomhed 
Forbruget i dette område var på 98,8 %, hvilket vil sige, at budgettet overholdes.  
 

Konto 5 generelt 
Mindre forbruget i hele kontoen 5, skyldes primært skolens mindre forbrug. Der skal også gøres 
opmærksom på, at alle afdelinger under børne- og kultur området er underlagt kontraktstyring, 
hvor de driver sin virksomhed på individuelle præmisser.  

 
 

Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq  
 

59-03-40-35-01   
Det meget stor underskud i denne konto skyldes dobbelt tilskud til en klub som var til finalerun-
den i fodbold i Nuuk. Tilskuddene blev bearbejdet og bevilget  udenom KU i Qeqertarsuaq. Men i 
starten af bearbejdelsen af dette blev man enige om at klubben udover tilskuddet kan låne re-
sten af beløbet. Alligevel blev det ændret, og forvaltnin-gen i Ilulissat bevilgede dobbelt tilskud, 
åbenbart dårlig kommunikation har skylden. Under sit besøg i Qeqertarsuaq gjorde daværende 
direktør mig opmærksom på at pengene vil blive ”ordnet”. Men det skete aldrig. Forvaltningen i 
Qeqertarsuaq har alle kopier af det fornødne tilskud. 
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Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 

59: Tilskud til fritid og kultur 
Forbruget på 17.000 kr. er forkert bogført, idet der ikke er bevilling på kontoen. Udgifterne burde 
være bogført under konto 53-06 (kultur- og folkeoplysning), hvor der er bevillingsmæssig dækning 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

Konto 59:  
Konto 59 Med hensyn til kulturelle og sportslige tilskud, fungerer ydelserne iht. faste procedurer, 
og hvis man skal undersøge sine forhold, mht. tilskud, kan man undersøge tilskudsreglerne.  
Tilskud til hallen er sket iht. den af Uummannaq Kommune stadfæstede regler for tilskud af den 
1. januar 2006.  
Med hensyn til bygderne har jeg fået en orientering fra højere embedsmænd om, at midlerne på 
konto 59 var ”lukkede” og jeg derfor ikke måtte benytte dem, derfor er midlerne ikke blevet brugt 
hele året, selvom bygdebefolkningen havde ytret ønske om at benytte midlerne, især bygdebe-
styrelsen.  
Disse konti er så mine ansvarsområder og jeg håber, at mine korte bemærkninger vil være fyl-
destgørende. Hvis I vil have yderligere oplysninger kan I kontakte mig. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

59-00 Øvrige kulturelle formål 
 

59-00-60 Upernavik By 

 

59-00-60-35-00 
Budget 2009       475.000,- 
Regnskab 2009        247.839,31 
Forbrug      52,2 % 
Tilskud til foreninger. 
 
 

Tilskud til Fritidsvirksomhed Kulturelle formål 
 

59-01-60-35-00 Upernavik 
Budget 2009     313.000  tillæg – 81.000 
Regnskab 2009      217.271,10 
Forbrug     93,7% 
Tilskud. 
 

59-01-88-35-00 Upernavik Kujalleq  
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      -2,92 
Forbrug     0,0% 

 

59-01-89-35-00 Kangersuatsiaq 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      19.029,45 
Forbrug     0,0% 
Tilskud til forsamlingshuset i Kangersuatsiaq, olieforbrug. 

 

59-01-89-35-00 Aappilattoq 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      19.387,14 
Forbrug     0,0% 
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Tilskud til forsamlingshuset i Aappilattoq, olieforbrug. 

 

59-01-91-35-00 Naajaat 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      -9,10 
Forbrug     0,0% 
Ingen kommentarer. 

 

59-01-92-35-00 Innaarsuit 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      -1,0 
Forbrug     0,0% 
Ingen kommentarer. 
 

59-01-93-35-00 Tasiusaq 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      -2,02 
Forbrug     0,0% 
Ingen kommentarer. 

 

59-01-96-35-00 Kullorsuaq 
Budget 2009     0,0 
Regnskab 2009      945,12 
Forbrug     0,0% 
Udgifter ifm. Kulturdagen skal konteres under konto 53-06-96-15-00 

 

 

TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL 

 

 

59-03-60-35-00 Tilskud til idrætsformål 
Budget 2009 375.000 tillæg + 23.000 
Regnskab 2009 495.311,50 
Forbrug      124,5% 
Man har søgt budgetomplacering fra konto 59-00-60-35-00 for at dække mereforbruget. 
 

59-03-93-35-00 Tasiusaq 
Budget  2009 0,0 
Regnskab  2009 22.950 
Forbrug      0,0% 
Tilskud til idræftforening i Tasiusaq, ifm. Fodboldturnering i en anden by. 
 

59-03 Tilskud til Idrætsformål 
Budget  2009 375.000  + 23.000 
Regnskab  2009 518.261,50 
Forbrug      130,2% 
Tilskud til idræftsforeninger, ifm. GM turnering for kvinder, mand, junior og børnene, udgifter for 
rejseudgifter. 
Tilskud til badmintonklub samt Qajaq. 
 
 

59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kultur 

Budget  2009 1.163.000 tillæg - 58.000 

Regnskab  2009 1.022.718,58 

Forbrug      92,6% 
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6.00 Forsyningsvirksomheder  
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

62 Varmecentraler         0 0   

66 Renovation 7.840 7.840 6.340 6.736 8.592 -1.856 -22 

68 Forsyningsvirksomheder 7.484 7.484 8.284 8.110 9.828 -1.718 -17 

Total Forsyningsvirksomheder 15.324 15.324 14.624 14.846 18.420 -3.574 -19 

 

 

6.66 - Renovation m.v. 

 

Aasiaat - Modtaget bemærkning 
Havde en bevilling på 3.139 mio. kr., og der var kun brugt 2.978 mio. kr. i 2009. Bevilling forbrug 
i alt 93,7%. 
 

Konto: 6 for Aasiaat 
Mere udgift forbrug for konto 62 af mindre budget for el og varme udgifter kr. 0,402 mio. Dagre-
novation mere udgift for ekstra tømninger og mindre renovationsafgift kr. 0,615 mio.  
Forbrændingsanlæggets indtægter fra varmesalg er steget pga. stigning i fjernvarme priser den 
sidste kvartal. Forbrug i alt er 70,1 %. 
 
 

Konto: 6 for Akunnaaq og Kitsissuarsuit 
Mindre udgift forbrug for Akunnaaq kun i alt 7,1 % pga. forbrændingsanlægget er ikke nedlæg-
ning og flytning og mere udgift forbrug for Kitsissuarsuit i alt 69,5 %. Pga. mere forbrug løn og 
reparation og udskiftning af motor for køretøj (Kramer) og mindre indtægter. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Generelt viser konto 66, færre indtægter end der budgetteret med hvilket giver et dårligere slut-
resultat end beregnet. Dette skan skyldes at der i nogle områder ikke er udsendt de regninger 
der skulle for at nå det budgetterede resultat.  
Vedr. konto 66 – natrenovation, er resultatet bedre, da denne konto viser en mindre overskud. 
Også på denne konto er der flere konti med forbrug uden budget 
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Ilulissat 
Konto 66.02 - Dagrenovation 
Der har været flere indtægter end budgetteret, hvilket giver et lille overskud vedr. dagrenovation 
 
 

Modtaget bemærkninger fra Qasigiannguit 

 
Konto 6 
Der har været mindre forbrug på ca. i alt kr. 100.000,00 for hele konto 6. 
 

 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 6: 

- Affaldshåndtering i Kangaatsiaq, Attu og Niaqornaarsuk er der indgået kontrakter med 
entreprenører, hvorimod i Ikerasaarsuk og Iginniarfik udføres af kommunal ansatte. De 
realiserede tal til udgifter til entreprenører har været højere end forventet, og desuden er 
indtægter for renovationsafgifter har været mindre. 

- Der har ikke været nogen fast skorstensfejer siden forår 2008. Som følge heraf er skor-
stensfejning foregår, når indbyggere henvender sig til Forvaltningen for Anlæg og Miljø, 
hvilket også det påvirker at indtægter har været langt mindre end de budgetterede. 

 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 

 
66.02 og 66.03 Dag og natrenovation  

 
Indtægterne fra de to renovationsområder har i den gamle kommunes tid været ført under et. I 
2009 er de delt ud på områderne, men fordelingen er skæv, de to konti burde være lige store, de 
er da også indtægtsført stort set lige store. Indtægterne andrager 1.070.000 mod budgetteret 
1.250.000, eller et underskud på 180.000. Taksterne har i både 2008 og 2009 været sat for lavt. 
Det samme vil gøre sig gældende for 2010. Endvidere ophørte de faste afgifter fra virksom-
heder for tilførsler til dumpen, de blev erstattet af gebyrer pr. læs, der ikke kan opkræves, da 
dumpen er ubemandet. Tabet andrager ca. 75.000 kr. 
Kontrakterne (også på dumpen) er forlænget med virkning fra august. Den forventede merudgift, 
var påregnet finansieret med besparelser på sækkekøb, idet der var et væsentligt lager. Ved det 
centrale indkøb blev der ikke taget hensyn til dette forhold 
 

66.04 Natrenovationsanstalt 
Merforbruget på 66.04.40.21.50 hidrører fra ny kedel, der sprang læk ultimo november. 
 
66.05 Modtagestationer for miljøfarligt affald (Dump) 

 
Som nævnt under 66.02 og 66.03 er kontrakten forlænget og prisen naturligt nok hævet. Og de 
påregnede besparelser, der helt eller delvis kunne have finansieret merudgifterne, var ikke muli-
ge. 
Takstbladet for 2009 gav ikke mulighed for opkrævning af gebyrer for benyttel-se af dumpen, 
konto 66.05.40.79.00. 
Kontrakten for dumpen udløber til august (10). Det påregnes, at ophæve kontrakten og leje ma-
teriel ved behov. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
Generelt om dag og natrenovation er kontoplanen problematisk, da det er de samme relativt få 

personer, der ofte i samme arbejdstid udfører begge funktioner.  
 
66-02-45 Nødvendige lønudgifter er større end forudberegnet ved overgang fra akkord til 

fast arbejdstid. 
 Indtægterne for lavt budgetteret. 
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66-02-97 Nødvendige lønudgifter større end beregnet. 
66-02-98 Aktiviteten har kun fungeret effektivt i perioder. 
 
66-03-97 Lønudgifter vedr. Qaanaaq og visse bygder dag- og natrenovation er fejlagtigt af 
lønadministrationen blevet bogført under Savissivik. 
 

Modtaget bemærkninger fra Uummannaq 
 

6602 Dagrenovation 
Der er en samlet overskridelse på 186 tkr. Heraf 175 tkr. I byen. Det skyldes primært manglende 
indtægter i forhold til budgettet. 
 

6603 Natrenovation 
Der er en samlet overskridelse på 400 tkr. Heraf 180 tkr. I byen og 20 tkr. I Illorsuit og 21 tkr. I 
Nuugaatsiaq. De nævnte bygder er der indført renovationsordning efter budgettets vedtagelse 
uden der er givet tillægsbevilling. Overskridelserne skyldes primært manglende indtægter i for-
hold til budgettet. 
 
 

6.68 Øvrige forsyningsvirksomheder 
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Generelt omkring skorstenfejning kan det af regnskabet ses at indtægter ikke står mål med det 
budgetterede, hvilket ikke giver det ønskede resultat. Konto 68 er yderligere belastet af en ufor-
udset reparation af forbrændingsanlæg i Aasiaat og Ilulissat, samt der som tidligere nævnt er 
flere konti med forbrug uden budget. Dette skyldes manglende indtastning i overgangen fra 
2008 til 2009. 

 

Ilulissat - Modtaget bemærkning 
Konto 68.01 – havneanlæg, merforbruget skyldes at der ikke fra starten af 2009 var indtastet 
budget. Der er bl.a brugt midler til oprydning i havnen, bortskaffelse af gammelt grej der lå 
spredt i hele havneområdet. 
 
Konto 68.03 – skorstensfejning, arbejdet omkring skorstensfejning har kørt ustabilt i hele 2009, 
hvorfor der var nødvendig at anvende extern hjælp for udførelsen af den lovpligtige skorsten fej-
ning. Dette har givet uforudsete udgifter.  
 
Konto 68.05 - forbrændingsanlæg 
Der er stadig problemer med forbrændingsanlæggende i Ilulissat og Aasiaat, hvilket i 2009 har 
givet yderligere reparationer, som vedrørte Weiss inregulering af kommunens forbrændingsan-
læg. Der har kørt syn og skønsag mod firmaet og afslutning på denne er af kommunen har fået 
medhold i sine klager, hvilket skulle gøre at kommunen i 2010 får dækket de ekstraudgifter der 
har været forbundet med ekstraordinær vedligeholdelse af forbrændingsanlæg i Ilulissat og aa-
siaat. I 2009 skete der yderligere et lille uheld, da der efter anvisning fra selvstyret blev afbrændt 
resterne af en hval i anlægget i Ilulissat, hvilket gjorde at hele ovnen skulle udskiftes. Ekstraud-
gift på ca. kr. 1.0 mill for denne reparation. 
 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
 
 

68.01 Havneanlæg 
Merforbruget på 68.01.40.05.00 hidrører fra øgede transportomkostninger ved land og søsæt-
ning af pontoner. 

 
68.03 Skorstensfejning 
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Ingen bemærkninger 

 
68.09 Taphuse og anden vandforsyning 
 
Merforbruget hidrører fra en ny vandledning, Nukissiorfiit er utilbøjelig til at overtage driften af. 
 

 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
68-01-45 Ingen indtægter da kontoen blev uaktuel. 
 
 

Modtaget bemærkninger fra Uummannaq 
 

680185 Havneanlæg i Ukkusissat 
Der er en overskridelse på 11 tkr. 
 

6803 Skorstensfejning 
Der er en samlet overskridelse på 238 tkr. 
 
 

Modtaget fra Upernavik 
 
I regnskabsåret 2009 under Forsyningsområde er der i hovedkonto 6 budgetteret kr. 
2.899.000,00. Af det bevilgede var der brugt kr. 4.403.501,46, eller et merforbrug på kr. 
1.104.501,46. 
Regnskabsmæssigt enorme underskud skyldes overbudgettering af enkelte indtjeningskonti, lige-
som  de enkelte konti ikke er bevilget – mest el, vand, og øvrige driftsmidler. 
Der blev foretaget dobbelt bestilling af både dag- og natrenovationsposer tilsammen på kr. 
380.000.  Der var ikke budgetteret leasingkonto til renovatørernes Kramer i Kangersuatsiaq og 
Aappilattoq tilsammen på kr. 188.000. 
Overforbruget skyldes også, at den enorm høj drift af taphuse henholdsvis 5 i byen og ca. 10 på 
bygder afholdes 100% af kommunen.   
 
 

7.00 Anlæg 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

70 Boligområdet 15.200 17.177 15.686 11.713 18.561 -6.848 -37 

71 Administrationen 1.205 1.900 1.100 1.100 1.572 -472 -30 

72 Teknisk område 26.667 21.018 19.286 16.636 15.095 1.541 10 

73 Arbejdsmarkedsområdet 43 185 185 185 0 185   

74 Socialområdet 7.555 8.622 8.622 8.172 3.486 4.686 134 

75 Kultur og undervisning 8.467 6.850 6.850 6.850 6.497 353 5 

76 Forsyningsvirksomhed 497 0 75 75 207 -132 -64 

77 Byggemodning 7.557 7.500 10.750 10.750 12.366 -1.616 -13 

Total Anlægsområdet 67.191 63.252 62.554 55.481 57.783 -2.302 -4 
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7.70 Anlægsudgifter vedrørende boligområde  

 

Modtaget bemærkning fra Direktionen 

 
Samlet viser konto 7 et merforbrug på kr. 2.3 mill, hvilket skyldes at der ikke er bogført mang-
lende refusion vedr. boligbyggerier. Manglende refusion vil blive bogført i 2010 regnskabet når 
refusion modtages fra selvstyret. 
 

Modtaget bemærkning fra Aasiaat 
 
Starten af 2009 var der Budgetteret til 8 forskellige anlægsbevillinger kr. 13.801 mio, men efter 
besparelse af budgettet, er den samlede nettobevilling, til de 5 anlægsprojekt på 8.651 mio. kr., 
og der blev brugt 10.087 mio. kr.til anlægsopgaver mere forbrug 1.436 mio.kr.  
Uforbrugte midler fra 2008 har ikke blevet overført til 2009 på kr. 7.475 mio. Byggerierne som 
ikke er færdiggjort i 2008 var 9 boliger ved GU og forbruget var kr. 1.935 mio, Akunnaaq børne-
have,  Flytning af forbrændingsanlæg i Akunnaaq og garage byggeri i Kitsissuarsuit forbruget var 
kr. 0.075 mio.  
 
 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 70-20 – boliger viser er merforbrug, der skyldes at refusion fra selvstyret ikke er modtaget 
i 2009. Denne refusion bliver bogført i 2010 i stedet. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 
 
Der er mindre forbrug på ca. i alt kr. 3,7 mio. 
Det samlede budget for konto 2, 6 og 7 – 2009 var på i alt kr. 10.785.000,00 og forbruget har i 
alt været på kr. 7.510.904,08. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq 
 
Konto 7: 

- Ved en fejl fra bogholderiet er betaling af en faktura fra 2008 fra en entreprenør ifm fær-
diggørelse af børnehaven i Attu har været mindre end fakturabeløbet, og rest beløbet er 
først afregnet i 2009.Og ved en misforståelse er restbeløbet i ultimo 2008 ikke overført 
til 2009 og derved ikke oprettet i 2009, hvorfor udgifter til entreprenøren bogført første 
omgang under konto 70-35-01-50-01. 
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- Bogførte under konto 74-35-01-50-01 vedr. handicapbolig i Kangaatsiaq er desværre ik-
ke bekendt med, men er bogført af med en initial ”bbr”. 

 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
 
Der var søgt om overførsel af kr. 100.000 til 2010, vedrørende restarbejder. Overførslen har ikke fundet 
sted. Arbejderne er sat i bero. 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
70-45-01 En entreprenør måtte fratages licitation af to huse, dette medførte ekstraudgifter 

for at sikre huse og materiel for vinteren.  En byggegrund, der først blev påbe-
gyndt viste sig uegnet til bebyggelse. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
Boligbyggeri i Uummannaq distrikt i 2009 
I henhold til balancen for 2009 er der afholdt udgifter under følgende konti: 
705003 Uummannaq, 2 ældreboliger i Qaarsut – B nr. 1826 og 1827 
7050035001 udgift 812.855,23 – reel udgift 860.173,23 idet nogle udgifter er bogført på 
ref.kontoen 
7050358201 indtægt 72.682,00 – reel indtægt 120.000,00 idet der er afholdt udgifter på denne 
konto. 
I 2008 hed udgiftskontoen 7070825061 og refusionskontoen 7070828201. 
Der er således afholdt udgifter for 860.173,23 og alene hjemtaget 120.000,00 i refusion idet man 
i Uummannaq forventede, at byggerierne blev styret centralt efter tidlige Kommuneingeniørs  
fratrådte. 
 
705004 Uummannaq, 1 hus Saattut opf 2008/09 – B nr. 1824 og 1825 
7050045001 udgift 262.162,15 reel udgift 435.846,36 idet nogle udgifter er bogført på ref. Kon-
toen 
7050048201 udgift 173.684,21 reel udgift 0,- idet beløbet skulle være driftsført på 7050045001 
I 2008 hed udgiftskontoen 7069845008 og refusioinskontoen 7069848208 kvadratmetertilskud B 
1824 og 7069848209 refusion kom. Byggesæt B 1825. 
Der er således afholdt udgifter for 435.846,36 uden der er hjemtaget refusion idet man i Uum-
mannaq forventede, at byggerierne blev styret centralt efter tidlige kommuneingeniørs fratrådte. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 70-60-01 Upernavik, Hus med m2 tilskud Illorput 2000 type 4 i bygder: 

1 i Aappilattoq, 1 i Innaarsuit, 1 i Tasiusaq og 2 i Nuussuaq. 
Bevilling: 1.940.000 Forbrug: 2.156.144,18 
 
Uafsluttede anlægssager. Dertil skal det tilføjes at der ikke har været tilsynsmand, grundet er 
manglende tekniker i Upernavik. 

7.71 Anlægsudgifter vedrørende administrationen 

7.72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område 

 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Viser et mindreforbrug på ca.kr. 3.8 mill mindre end budgetteret 
 

Qeqertarsuaq - Modtaget bemærkning 
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Der resterer arbejder for ca. 400.000, til udførelse i 2010 – Kloak 
 
 

Modtaget bemærkning fra Qaanaaq 
 
72-45-01 Der blev kun udført mindre vejarbejder i årets løb.  Gennemgribende reparation 

af servicehuse i bygderne Siorapaluk samt Savissivik blev gennemført, men om-
kostningerne var forud meget svære at beregne da der på trods af licitation måtte 
påregnes en del ekstraarbejder. 

 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 

7250 Anlæg vedrørende det tekniske område 
Der er store afvigelser mellem budget og forbrug på de enkelte konti men samlet set er der tale 
om en overskridelse på 4 tkr. 
kyldes, at 3. etape ikke er igangsat. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 72-60-01 Upernavik samt bygder forbrændingsanlæg, Vedligeholdelse af veje, 

Brandskur i Tasiusaq, Brandskur i Aappilattoq, Fælles værksted i Aappilattoq, Fangsthyt-

te i Aappilattoq, Fangshytte i Upernavik- Kujalleq og Brandskur i Kangersuatsiaq. 

 
Budget: 3.070.000 Nedsat: -2.450        Bevilget: 620.000    Forbrug: 117.429,00 
 
Uafsluttede anlægssager. Dertil skal det tilføjes at der ikke har været tilsynsmand, grundet er 
manglende tekniker i Upernavik.  
For lidt forbrug skyldes, at alle brandskure samt fangsthytter ikke var opført i regnskabsåret 
 

7.73 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 73-60-01 Upernavik, kunstværksted 
Bevilling: 185.000 Forbrug: 0 
 
Uafsluttede anlægssager. Dertil skal det tilføjes at der ikke har været tilsynsmand, grundet er 
manglende tekniker i Upernavik 

 

7.74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 

 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Viser et mindreforbrug på ca.kr. 4.6 mill mindre end budgetteret 

 

 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
7450 Alderdomshjemmet 
Der er en besparelse på 1,5 mio. kr. hvilket s 

7.75 Anlægsudgifter vedrørende undervisnings- og kulturområdet 
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Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Der er bogført udgifter vedr. 9 GU boliger i Aasiaat uden budget, hvilket efter refusion fra selv-
styret viser et merforbrug på denne konto. Samlet balancere konto 75, da der er mindre forbrug 
end budgetteret fra andre områder. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Uummannaq 
 
7550 Undervisning og kultur 
Der er afsat 250 tkr. Til renovering af elevhjem herudover 200 tkr. Til daginstitutionen i Ikerasak 
grundet krav fra Arbejdstilsynet. Disse anlæg er ikke igangsat. 
 
 

Modtaget bemærkning fra Upernavik 
 

Konto 75-60-01 Nuussuaq skolen 
Budget: 1.000 Nedsat: -1.000 Bevilget: 0          Forbrug: 279.000,00 
 
Uafsluttede anlægssager. Dertil skal det tilføjes at der ikke har været tilsynsmand, grundet er 
manglende tekniker i Upernavik. 
 

7.76 Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheder 

7.77 Anlægsudgifter vedrørende byggemodning 

 

Modtaget bemærkning fra Ilulissat 
 
Konto 77 viser et stort overforbrug i forbindelse med byggemodning. Overforbruget skyldes at 
der i forbindelse med indtasning af budgettet ikke blev overført midler fra 2008 til til færdiggørel-
se af byggemodning i A26 og A 29. Udgifter til begger områder er såldes afholdt over budgettet 
for byggemodning i A 32. 
 

8.00 Indtægter og renter 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 

80 Indkomstskat -420.631 -420.000 -420.000 -420.000 -403.500 

81 Selskabsskat -7.985 -7.985 -7.985 -7.985 -5.649 

83 Tilskud og udligning -521.505 -524.155 -526.555 -526.555 -525.785 

85 Renter, kapitalafkast -20.346 -12.990 -12.990 -12.990 -9.955 

86 Andre indtægter -9.420 -9.420 -9.420 -9.420 -3.900 

88 Afskrivninger 4.469 4.469 4.469 4.469 -170 

Total Indtægtsområdet -975.418 -970.081 -972.481 -972.481 -948.959 
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8.80 Personlig indkomstskat 

 
Personlig indkomstskat registreres fælles under Qaasuitsup Kommunia. 
Fra 1. Januar ændrede man afregningsmodulen til 1/12, hvor Qaasuitsup Kommunia modtog i 
alt a conto 420 mio. kr. i personskatteindtægter for indeværende år. 
 
Vedrørende personskat reguleringer for tidligere år har Skattestyrelsen i alt sendt opkrævning 
på 43. Mio. kr., hvor af de 20.7 mio. kr. registreres under regnskab 2009. 
Dette skyldes at to af de 8 gamle kommuner har allerede registreret slutligningsresultater i deres 
regnskaber fra før 2009. 
Der er stadigvæk uklarheder omkring den endelig slutligning vedrørende personskatter for de 8 
gamle kommuner.  
 
Skattestyrelsen afregnede i alt 4.2 mio. kr. i udbytteskat, hvor budgettet var på 1.3mio. kr.  
 
Qaasuitsup Kommunia kan ikke lave analyse fordelt på arbejdsgiver, efter Skattestyrelsen over-
tagelse af området i 2007. 
 

8.81 Selskabsskat 

 
Selskabsskat registreres fælles under Qaasuitup Kommunia. 
 
Skattestyrelsen afregning var på 5.7 mio. kr., hvor budgettet var sat til 8 mio. kr. 

8.83 Generelle tilskud og udligningsskat 

 
Generelle tilskud for hele Qaasuitsup Kommunia bliv 523 mil. kr. svarene til budgettet. 
 
Kompensationsbeløb for 2009 bliv 2.9 mio. kr, hvor budgettet var på 2.4 mio. kr. 

8.85 Renter, kapitalafkast samt kurstab- og gevinst 

 
Med budget i alt kr. 12.990 endte konto for 85 på 10 mio. kr. 
 
Den største afvigelse på indtægter i hendhold til budgettet er kapitalafkastkonto. 

8.86 Andre indtægter 

 
Kontoen vedrører salg af ejendomme samt betaling for byggemodning. 
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Konto 8602 salg af ejendomme har afvigelse i alt på 2.9 mio. kr. 
Konto 8603 betaling af byggemodnings afvigelse er på kr. 2.6 mio. kr., hvor budgettet var på 5.2 
mio. kr. 

8.88 Afskrivninger 

 
Afskrivningskonto 88 vedrører alle bosteder med budget på 4.4 mio.kr. 
(Upernavik og Aasiaat har foretaget afskrivninger i positivretning.) 

 8.89 Årets driftsresultat 

Året driftsresultat efter tidsfristen for registrering af bilag for 2009 viser med underskud på 34.9 
mio.kr. 
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9.00 Finansforskydninger 
 

Samlede oversigt vedrørende årsresultat. 
 
Nedenstående tabel viser driftsresultatet for 2009 underskud på 34.924 kr.  
Statusområdet, konto 9 resultat bliv i alt -37.424 kr. 
Det samlede årsresultat endte med overskud på 2.500 kr. 
 
Den positive resultat skyldtes kommunen har i løbet af 2009 fået kassekreditlån på 60. Mio. 
samt lån fra Selvstyret på 53. Mio.kr. 
Dermed bliv kommunens kassebeholdning forøget med i alt med kr. 113. Mio. 
 
Primo 2009 var kommunens kassebeholdning på 28.530 kr., efter årsresultat med overskud på 
2.500 kr. bliv ultimo 2009 kassebeholdning 31.030 kr. 
 
Den mindste anbefalede krav fra Tilsynsrådets er på 5 % og svarer til 49.194 kr. af kommunens 
samlede drifts- og anlægsudgifter. 
 
Kassebeholdning ultimo på 31.030 kr. skal tages med forbehold, for kommunen ved årsskiftet 
skyldte skattestyrelsen i alt 20.5 mio. kr. vedrørende a-skat for november 2009 og har derfor på-
virkning på ultimo kassebeholdning. 
 
 

Konto Tekst BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelser 

8 Indtægtsområdet -970.081 -972.481 -948.959 -23.522 

1-6 Driften 861.296 875.199 926.100 -50.901 

1-7 I alt drifts- & anlægsudgifter 924.628 930.680 983.883 -53.203 

1-8 Råderum før konto 9 -45.453 -41.801 34.924 -76.725 

9 Statusområdet 31.300 28.441 -37.424   

  
Resultat -14.153 -13.360 -2.500   

  
Likvider,    PRIMO   28.530 28.530 28.530   

  
Likvider,   ULTIMO  42.683 41.890 31.030   

  Tilsynsrådskrav 5 %         

  
5% 46.231 46.534 49.194   

  7,5% 69.347 69.801 73.791   

  10% 92.463 93.068 98.388   

 
I dette afsnit behandles kommunens status. 
 
Statusområdet omfatter alle 8 gamle kommuners registrerede konti. 
Området er konverteret i henhold til autoriseret kontoplan, fra de gamle 8 kommuners regnska-
ber til Qaasuitsup Kommuniat regnskab. 
 
 
Opgaven vil tage længere tid inden alle de 8 gamle kommuners forskydninger kommer helt på 
plads. 
Konto 9 er ressourcekrævende og eftersom der er mange åbne poster fra før år 2009, kan disse 
efterslæb have væsentlige betydning for driftsresultatet for år 2010. 
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Statusområdet med i alt saldo på -37.424 kr. vedrører konti 91, 93, 96 og 97. 
Udgifter og indbetalinger er fordelt således. 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 Afvigelse  i % 

91 Kortfristede tilgodehave, 0 13.000 13.000 19.600 13.900 5.700 41 

93 Langfristede tilgodehave. 0 4.000 4.000 4.000 5.035 -1.035 -21 

94 Uomsættelige aktiver 0 0 0 0 0 0 0 

96 Kortfristet gæld 0 7.600 7.600 58.141 51.641 6.500 13 

97 Langfristet gæld 0 6.700 6.700 -53.300 -108.000 54.700 -51 

98 Regulerende passiver 0 0 0 0   0   

Total Statusområdet 0 31.300 31.300 28.441 -37.424 65.865 -176 

 
 
 

Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 R-2009 

91 Kortfristede tilgodehavender 0 13.000 13.000 19.600 11.900 

91 Udsving i div. regninger 0       2.000 

93 Langfristede tilgodehavender 0 4.000 4.000 4.000 5.035 

96 Kortfristet gæld 0 7.600 7.600 7.600 5.600 

96 Regulering fra tidli. år, modr. 0     30.941 30.941 

96 A-skatte-afregning vedr. 2008 0     9.600 8.100 

96 Bilag f/2008 bogført i 2009 0     10.000 7.000 

97 Nyt banklån 0     -60.000 -60.000 

97 Lån fra Selvstyr 0       -53.000 

97 Langfristet gæld 0 6.700 6.700 6.700 5.000 

Total Indtægtsområdet 0 31.300 31.300 28.441 -37.424 

 
Konto 91XX, kortfristede tilgodehavender, se bemærkninger under afsnit 9.91, 
Konto 93XX, langfristede tilgodehavender, se bemærkninger under afsnit 9.93, 
Konto 96XX, kortfristet gæld, se bemærkninger under afsnit 9.96, 
Konto 97XX, langfristede gæld, se bemærkninger under afsnit 9.97. 

9.90 Likvide aktive 

 
Den væsentligste del af de likvide aktiver er indestående i pengeinstitutter.  
GrønlandsBanken er kommunens primære bankforbindelse til kortsigtede engagementer. 
 
Bostederne sørger selv for bankafstemning i henhold til bestemmelserne vedrørende Kasse- og 
Regnskabsregulativet. 
 

9.91 Kortfristede tilgodehavender 

 
 
Regningstilgodehavender indeholder både tilgodehavender fra borgere, selskaber og foreninger 
m.v. samt tilgodehavender fra andre kommuner og offentlige myndigheder. 
 
Selvstyret overtog området pr. 1. april 2008 samt alle daværende personale. 
 
Der kan kun betales / afdrages via Selvstyret. 
Dette gør at borgerne er forvirret når det skal går frem og tilbage mellem kommunen og Selvsty-
ret og har uden tvivl påvirket restanceudviklingen i den forkerte retning. 
 
 
DER ER I 2009 SKET EN KRAFTIG STIGNING I TILGODEHAVENDER. 
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DE VÆSENTLIGSTE STIGNINGER ER INSTITUTIONSPLADSER, RENOVATION OG SKOR-
STENSFEJNING 4.5 MIO. KR, UNDERHOLDSBIDRAG 6.8 MIO. KR., HJÆLP MOD TILBAGE-
BETALING 0.6 MIO KR. OG MELLEMVÆRENDE MED SELVSTYRET PÅ 1 – 2 MIO KR. 
 
INTERIMSKONTO 91-06 BRUGES FOR HELE QAASUITSUP KOMMUNE PRIMÆRT PÅ 
LØNOMRÅDET. 
 
Lønsystemet er blevet opgraderet pr. 1. Januar 2009 samtidig med at kommunen overgik til fæl-
les kontoplan. 
Det har medført stort opstart vanskeligheder og først primo marts 2009 kunne den første løn-
kørsel foretages og dermed bliv der først bogført forbrug i driftskontiene. 
 
Lønområdet er opdelt i 4 aflønningsformer. 
Pensioner, 
Forud og bagud løn, 
Samt 14 dags timelønsområdet.(Dette område er ret ressourcekrævende og bør  styrkes med 
flere personale, hvis området skal have mulighed for at fungere optimalt.) 
 
Konto 9106 kan komme til at påvirke driftskontiene i 2010 eftersom afstemningerne foretages. 
 
DA LØNUDGIFTEN ER EN VÆSENTLIG UDGIFT FOR KOMMUNEN ER DET VIGTIGT AT 
OMRÅDET FUNGERER OPTIMALT BÅDE MED HENSYN TIL UDBETALING AF KORREKT 
LØN OG EN EFFEKTIV BEVILLINGSKONTROL. 
OMRÅDET ER RET RESOURCEKRÆVENDE OG BØR STYRKES. 
 
DER HENSTÅR STADIG ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ AFSTEMT STATUSKONTIENE 
IKKE MINDST PÅ LØNOMRÅDET. 
EFTERHÅNDEN SOM STATUSKONTIENE AFSTEMMES KAN DETTE PÅVIRKE DRIFTEN. 
 
DER ER IKKE FORETAGET AFSKRIVNINGER PÅ UERHOLDELIGE BELØB I 2009.  
DER SKAL ETABLERES FASTE PROCEDURER – I SAMSPIL MED DEN CENTRALE IND-
DRIVELSESMYNDIGHED – FOR AFSKRIVNING AF UERHOLDELIGE BELØB. 
 
I SLUTNINGEN AF 2009 ER ARBEJDET MED AT RYKKE FOR DE FORDRINGER INDDRI-
VELSESMYNDIGHEDEN IKKE TAGER SIG AF INTENSIVERET. 
DER ER LIGELEDES OVERVEJELSER OM HVORLEDES VI KAN INTENSIVERE ARBEJDET 
MED AT FOREBYGGE RESTANCER. 
OMRÅDER DER VIL BLIVE BRUGT FLERE RESOURCER PÅ OG VÆRE ØGET FOKUS PÅ I 
2010. 
RESULTATET HERAF FORVENTES FØRST AT FORELIGGE I LØBET AF 2010.  
 
 
  

9.92 Skattetilgodehavender 

 
Skattetilgodehavender bliv overtaget af Selvstyret pr. 1. januar 2007. 
 
Ultimo 2009 modtog kommunen ”endelige” opkrævning fra Skattestyrelsen på 43. Mio. kr. 
 
Skattekontiene er nulstillet via at kapitalkontoen, med undtagelse Upernavik og Qaanaaq som 
forventes at have afklaring af Skattestyrelsen i løbet af 2010. 
 

9.93 Langfristede tilgodehavender 

 
Kommunale udlån består af langfristede tilgodehavender fra kommunale boliglån, selvstyrord-
ning omkring 10-40-50 samt Lejer til Ejer ordning. 
  
I 2009 bliv der registreret vedrørende lån til boligbyggerier i alt på 5 mio. kr. 
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9.94 Uomsættelige aktiver 

 
Deposita består i overvejende grad af bankgarantier på anlægsopgaver. 
Det vedrører deposita midler tilhørende fonde. 
Den øvrige del af de uomsættelige aktiver består af afregningskonto og løn-fordelingskonto for 
byerne samt kommunernes beholdning af aktier og anparter i selskaber. 

9.96 Kortfristet gæld 

 
 
Kortfristet gæld indeholder gæld, som kommunen skal afregne indenfor kort tid (under 1 år). 
Gælden består bl.a. af gæld til Selvstyret som a-skatteafregning og såsom teknisk mellemreg-
ninger vedrørende eksterne regnskaber og mestreafregninger samt af varer og tjenesteydelser 
til kommunen.  
Endvidere omfatter området skyldige feriepenge til kommunens ansatte. 
 
Primo 2009 bliv kommunens indtægter for personskatter for december 2008 modregnet i alt 
30.941 kr. til skattereguleringer vedrørende for de 8 gamle kommuner. 
 
A-skatteafregninger som vedrører gamle kommuners gæld til skattestyrelsen bliv i alt 13.7 mio.  
Kr. 
I løbet af de første måneder i 2009 foruden de 13.7 vedr. skattegæld betalte kommune for ube-
talte diverse driftsregninger for de gamle kommuner i alt ca. 7. mio. kr. til diverse kreditorer.  
 
I forbindelse med overgang til storkommunen overtog man boligregnskaber for de gamle kom-
muner som administreres af INI A/S. 
Disse regnskaber er under afstemning og har betydning på kommunens likvider. 
 
Kommunale udlejningsejendomme som gamle kommuner har selv stået for, er i løbet af 2009 
overtaget af Boligselskabet INI A/S. 
Det er Upernavik og Uummannaq samt Aasiaat boligregnskaber som er blevet administreret via 
statusområdet. 
 
 

9.97 Langfristet gæld 

 
 
De gamle kommuner har banklån på forskellige pengeinstitutter og disse diverse lån former er 
registreret på denne konto i alt 177. Mio. kr. 
 
Der er i alt 5 mio. kr. afdraget på gamle kommuners banklån. 
Afstemning og afdragsafregninger vedrørende gamle kommunernes diverse lån vil blive centra-
liseret i løbet 2010. 
 
 
Kommunen har i løbet af 2009 optaget nye banklån. 
 
Nyt kassekreditlån på 60. Mio. som skal dække kassebeholdningens udsving ved ultimo og pri-
mo måneder. 
. 
Afdragsordning på kassekreditten er ikke fastlagt. 
 
Kommunens lån hos Selvstyret i alt 53. Mio., på baggrund af kommunens likviditets problemer, 
som skyldes bl.a. skattereguleringer bliv modregnet primo 2009. 
Udgifter er registreret under konto 96xx i alt 30.941kr., disse vedrører gamle kommuners skat-
tegæld.. 
Afdragsordning er fastlagt med 17.9 mio. kr. om året samt renter på 3. mio. kr. i regnskabsår 
2010. 
Gælden vil være tilbagebetalt inden år 2013. 
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9.98 Regulerende passiver 

 
 

9.99 Kapitalkonto 

 
Kapitalkontoen er et regnskabsteknisk udtryk for kommunens formue.  
Resultatet for 2009 påvirker denne konto. 
 
 

Bemærkninger for konto 9 - Qasigiannguit Regnskabsår 2009 
 
 

AKTIVER PRIMO 2009 ULTIMO 2009 FORSKYDNING NOTE 

Likvide aktiver  0,00  0,00  0,00  

Kortfristede tilgodehavender 8.348.613  400.563 -7.948.049 1 

     

Langfristede tilgodehavender 126.315  126.315  0,00  

Uomsættelige aktiver 33.415  33.415  0,00  

I ALT 8.508.343 560.293 -7.948.049  

 
 

PASSIVER PRIMO 2009 ULTIMO 2009 FORSKYDNING NOTE 

Kortfristede gæld 2.294.070,01  140.268,03  2.434.338,04 2 

Langfristede gæld 
 

0,00 
 

-1.500.000,00 
 

-1.500.000,00 
 
3 

Regulerende passiver -47.415,27  0,00  47.415,27 4 

Kapitalkonto 9.284.153,77 -2.010.222,84  7.273.930,93 5 

I ALT 
11.578.223,78 

 

140.268,03 

 

9.755.684,24 

 
 

 

 

Note 1: 
Den kortfristede tilgodehavende ultimo 2009 specificeres således: 
                Primo             Ultimo            Forskydning 
91-06-40-90-15 Interimskonto Social Underhold        222.057,57   49.222,00          -172.835,57 
91-06-30-90-18 Bogholderiets interrimskonto           416.089,37  351.341,77            -64.747,60 

I alt               400.563,77 
 
Konto 91-06-30-90-15 art 9153: Listen har været gennemgået sammen med fg. Socialchef, der 
er 2 uafsluttede a-bidrag sager, som socialforvaltning skal forhører sig til kredsretten om hvor 
lang sagen er nået frem? 2 poster skal mellemregnes til Sermersooq kommune, og 1 post skal 
undersøges nærmere. 
Konto 91-06-30-90-18 art 9193: Lønningskontoret Qeqertarsuaq. Bogholderiet har måtte debiter 
til den kundenr. fordi, pensioner under administration har vi måtte krediter til art 9163, men vi har 
ikke kunne får oplysninger hvor den ene skal debiteres til. Lønningskontoret Qeqertarsuaq er 
blevet informeret pr. e-mail om denne debitering den 25. januar 2010. 
Modkonto ligger måske i 94-04-30-90-02 Lønfordelingskonto. 
 
Langfristede gæld ultimo 2009 specificeres således: 
   Primo Ultimo Forskydning 
93-02-30-90-03 Erhverslån  126.315,79 126.315,79 0,00 
94-01-30-90-04 Bankgaranti  33.415,27 33.415,27 0,00 
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Konto 93-02-30-90-01: Posterne bliv posteret i 2004 samt i 2007 til to aktieselsskaber. 
 
Konto 94-01-30-90-04: Vedrører 2 poster fra 1999 samt fra 2000. 
Disse beløb er udbetalt fra konto 98-01-30-90-04, da bogholderiet ikke vidste at denne udlig-
ningskonto findes. Så disse beløb skal formidlet afskrives. 
 

Note 2: 
 
Den Kortfristede gæld specificeres således: 
    Primo       Ultimo Forskydning
  
96-03-30-90-04 Tilbageholdt endnu ikke redegjort DK skat  51.571,54   51.571,54        0,00 
96-03-30-90-06 Forskellige kreditorer, intern mestre          0,00      -175,00           -175,00 
96-03-30-90-09 Negative lønudbetalinger           0,00       362,91  362,91 
96-03-30-90-20 Negativ løn udligning            0,00      -130,00           -130,00 
96-03-30-90-52 ATP - Lønsystem      -6.257,99   -6.257,99     0,00 
96-03-30-90-72 Oplysnings- og Uddannelsesfond – Lønsys 29.220,10  29.220,10      0,00 
96-03-30-90-76 Pensionsbidrag - Lønsystem   -10.895,88  -6.388,49         4.507,39 
96-03-30-90-94 Hensatte feriepenge tidligereårer            -1.172.009,11 72.064,96   1.244.074,07 
 
Konto 96-03-30-90-04: Modkonto er 94-04-30-90-02, hvor beløb -51.571,54 er bogført i primo 
2009. 
Konto 96-03-30-90-06: Beløbet er udbetalt i januar 2010.  
Konto 96-03-30-90-09: Denne saldo skal afskrives, da man ikke kan finde difference beløbet. 
Konto 96-03-30-90-20: Art 9613 er ilulissat bogføring, som formidlet er forkert bogføring. Ilulissat 
lønningskontoret anmodes om, at undersøge dette. 
Konto 96-03-30-90-52: Sidst afregning er sket i januar kvt. 2008, så der mangler 3 kvartaler i 
2008 til afregning, som er blevet bekræftet fra ATP kontoret i dag 130410. 
Konto 96-03-30-90-72: Ultimo 29.220,71 - 10.792,71 (96-03-30-90-76) = 18.427,42 - 20.689,27 
fejlbogf. Fra lønkontoret, som ikke kan finde forklaring i hvorfor denne beløb er blevet bogført 
der, skal afskrives. = -2.261,85 + 4.381,04 LØN40,200806- manglende afregning, samt restbe-
løb 2.119,19 undersøges af lønningskontoret. 
Konto 96-03-30-90-76: Ultimo -6.388,49 + 10.792,71 skulle have været bogført til ovennævnte 
konto 96-03-30-90-72 = 4.404,22 – 4.507,39 bankovf. 030309 til PFA = -103,17 
LØN20,200812A bogføring, skal undersøges igen. 
Konto 96-03-30-90-94: 72.064,96 – 127.135 er grønlandsk skat i periode nov.+dec.2008, som 
måske skulle være bogført til konto 94-04-30-90-02. Direktionen anmode om hjælp til opklaring 
af denne problem. Restbeløb = 55.070,04 er udlignet til konto 96-03-00-90-94 fra Ilulissat cen-
tral, måske skulle kontoen have været 96-03-30-90-94 i stedet for? Igen anmode direktionen om 
hjælp til opklaring af denne problem. 
 

Note 3  
Qaasuitsup Kommunia Qasigianguit har kredit maksimum på 1.5 mill. i 2009. 

 

 

Note 4: 
Bankgarantier er udbetalt, ifølge aftale med tekniskforvaltning og områdechefen, idet det drejer 
sig om noget gamle sager. Se venligst og note 1 Konto 94-01-30-90-04:. 

 

Note 5: 
   Primo Ultimo Forskydninger 
99-01-30-90-01 Egenkapital   -9.284.153,77  -9.284.153,77  0,00 
99-01-30-90-06 Afgangsførte skattetilg.               0,00    7.273.930,93           7.273.930,93 

99-01-30 Qasigiannguit by   -9.284.153,77   -2.010.222,84          7.273.930,93 
 
 
 

Regnskabsbemærkninger for konto 9 modtaget fra  Qeqertarsuaq: 
 
Konto 90 – Likvider  
I forhold til primo 2009 er der i kassebeholdningen og bankbeholdningerne forskydning på  
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-366.878,80. Beholdningerne udgør kr. 2.103.607,30 pr. 31. december 2009. 
 
Følgende konti er afstemt pr. 30. december 2009 og er nulstillet 
Konto 90-02-40-90-01 Indkomstskat 6471-2018451  
Konto 90-02-40-90-03 Pension 6471-1035816 
Konto 90-02-40-90-04 Disko Pearl 6471-1434273 
Konto 90-02-40-90-05 Kantine 6471-1679578 
Konto 90-02-40-90-06 Piareersarfik 6471-20196652 
Konto 90-02-40-90-07 Handicapværksted/indsamling 6471-20196  
Konto 90-02-40-90-08 Sekretariatet 6471-2019644 
Konto 90-02-40-90-09 Boenhed 6471-2019660 
Konto 90-02-40-90-10 Alderdomshjem 6471-1685101 
Konto 90-02-40-90-11 Handicapværksted 2 6471-2019679 
Konto 90-02-40-90-61 Girokonto 214-2414 
Konto 90-02-80-90-01 Kangerluk 6471-7549420 
 
Konto 90-02-49-90-02 Hovedkonto Checkkonto 6471-1001059 er afstemt pr. 30. december 
2009, men er endnu ikke nulstillet. 

 

Konto 91 – Kortfristede tilgodehavender 
Følgende konti er afstemt pr. 30. december 2009 og er nulstillet 
Konto 91-01-40-90-01 Rejseforskud  
 
Konto 91-01-40-90-02 Lønforskud vedrørende år 2009 er afstemt og vil først blive nulstillet i år 
2010, fordi forudløn i december og fejl først vil blive udlignet i begyndelsen af år 2010, som ved-
rører 9 personer. 
 
Der henstår stadigvæk åbne poster på følgende interimskonti, men der arbejdes på at få dem 
udlignet: 
 
Konto 91-06-40-90-11 Mellemregning for KNI afregninger kr. 109.400,08 
Konto 91-06-40-90-12 Mellemregning for bygdeafregninger kr. -29.011,12 
Konto 91-06-40-90-13 Fejlkonto Akissarsiat lønsystem kr. -37.586,94 
Konto 91-06-40-90-15 Inkasso interim kr. 27.348,60 
Konto 91-06-40-90-16 Diverse interim kr. 290.549,79 
Konto 91-06-40-90-19 PM fra selstyret/2008 kr. 189.096,00 
Konto 91-06-40-90-20 Kontantløs kasse/2008 kr. 222,50 
Konto 91-21-40-90-01 Regningstilgodehavender hos Selstyret kr. 7.426,03 
Konto 91-98-40-79-02 Fejlkonto under dagsafslutning, difference kr. -2,10 
 
Skattetilgodehavender er nulstillet. 
 

Konto 93 – Langfristede tilgodehavender 
Der er restbeløb på kr. 20.663,22 på afbetaling på lån til bygning af selvbyggerhuse. 

 

Konto 94 – Uomsættelige aktiver 
Aktiver i alt 3.757.381,25 
Der henstår i alt kr. kr. 789.269,55 på deposita. Endvidere henstår der i alt kr. 301.170,46 på 
forskellige fonds bankkontier. Nogle kontier er forsøgt lukket, men fra bankens side er det blevet 
afvist. Det blev meddelt, at det er bestyrelsen der skal lukke bankkontier. Vi har ellers meddelt, 
at der på nogle kontier er alle bestyrelsesmedlemmer afgået ved døden. 
 
På årsafslutningskontoen er der i mellemregningskontoen et beløb på kr. – 25.648,63 som end-
nu ikke er nulstillet, men der arbejdes på at nulstille kontoen. 
 
Ved beløb til opkrævning eller udbetaling til andre kommuner er der en difference på kr. 
1.404,86, som endnu ikke er fundet og nulstillet. 

 

Konto 96 – kortfristet gæld 
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Ved kortfristet gæld henstår der kr. – 439.300,49 bla. Til hensatte feriepenge og negative lønud-
betalinger. Endvidere henstår der posteringer fra tidligere år, som skal nulstilles enten ved af-
skrivning eller på en anden måde. 

 

Konto 97 – Langfristet gæld 
Der er restbeløb på kr. 64.472,09 på afbetaling af rådhuset. 

 

Konto 98 – Regulerende passiver 
Regulerende passiver i alt kr. -1.089.746,20 
 

Konto 99 – Kapitalkonto 
I forhold til primo 2009 er der i på kapitalkonto en forskydning på kr. 7.357.736,83. 
 
 
 


