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I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring over-
holdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen skal være indsendt til Radio tv nævnet se-
nest 1. april med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal samtidig indsendes til Landstyret.  
 
Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

1. Omfanget af egenproduktion 

2. Omfanget af anden grønlandsk produktion 

3. Omfanget af indkøb fra eksterne producenter 

4. Omfanget af nyheds- og aktualitetsudsendelser (NA) fordelt på sprog, herunder angivelse af 

omfang af udsendelse af egenproducerede hovednyhedsudsendelser inden for de i kontrakten 

fastsatte tidspunkter. 

5. Omfanget af programmer vedrørende kunst og kultur (KK) 

6. Omfanget programmer rettet mod børn henholdsvis unge (BU) 

7. Omfanget af undervisningsprogrammer (UV) 

8. Omfanget af programmer vedrørende sundhed (S) 

9. Omfanget af programmer til forskellige sproggrupper 

10. Omfanget af lønandel i forhold til samlede driftsudgifter 

11. Omfanget af udgifter til efter- og videreuddannelse 

12. Omfanget af anden programvirksomhed og anden virksomhed 

 

På grundlag af dette hermed KNRs redegørelse for år 2007. 
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TV - Opfølgning af produktioner og sendetider for år 2007   

  Kontrakt Realiseret Afvigelser  Kontrakt 

  2007 2007 2007  2008 
Totale sendetimer 3.958 4.586 628  3.966 

Egen produktion inkl. genudsendelser 359 512 153  368 

Genudsendelser egenproduktion 99 252 153  99 

Anden grønlandsk produktion 17 30 13  16 

Reklame mv. 1 15 14   

Indkøb af eksterne producenter 286 310 24  286 

      

 BU programmer TOTAL 787 865 78  789 

 KK programmer TOTAL 1.927 2.493 565  1.930 

 NA programmer TOTAL 816 608 -208  821 

 S programmer TOTAL 33 35 2  34 

 UV programmer TOTAL 8 0 -8  8 

I alt  3.572 4.002 430  3.582 

      

NA egenproduktion 127 101 -26  132 

KK egenproduktion 70 101 31  73 

BU egenproduktion 36 23 -13  38 

UV egenproduktion 8  -8  8 

S egenproduktion 18 35 16  19 

I alt 260 260 0  270 

Radio - Opfølgning af produktioner og sendetider for år 2007   

  Kontrakt Realiseret Afvigelser  Kontrakt 

  2.007 2.007 2.007  2.008 
Totale sendetimer 8.368 8.660 293  8.368 

Egen produktion inkl. genudsendelser 3.783 3.373 -410  2.950 

Genudsendelser egenproduktion 833 816 -18  762 

Musik mv. 4.342 5.027 686  5.175 

Anden grønlandsk produktion 205 254 49  205 

Indkøb af eksterne producenter 38 7 -31  38 

      

 BU programmer TOTAL 297 180 -117  297 

 KK programmer TOTAL 2.044 1.772 -272  2.029 

 NA programmer TOTAL 813 843 30  828 

 S programmer TOTAL 21 7 -14  21 

 UV programmer TOTAL 18 9 -9  18 

I alt  3.193 2.811 -382  3.193 

      

BU egenproduktion 295 180 -115  295 

KK egenproduktion 1.805 1.521 -284  1.791 

NA egenproduktion 811 843 32  826 

S egenproduktion 21 7 -14  21 

UV egenproduktion 18 6 -12  18 

 I alt  2.950 2.557 -393  2.950 
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Ad 1. Omfanget af egenproduktion 

 

Tv Egenproduktion i KNR tv har i løbet af 2007 været på 260 timer, hvilket er svarer til antal-

let af timer i henhold til resultatkontrakten (260 timer).   

 Der er i løbet af året produceret 28 timer mindre nyheder og aktualitet (NA), hvilket skyl-

des Qanorooq har måttet sendes kortere, og Aasaanerani Nalaatavut har sendt mindre end 

aftalt.  

 Der er produceret 32 timer flere kunst og kultur, mens egenproduktion af børn og unge-

programmer er 13 timer mindre. Årsagen til færre produktioner til børn og unge skyldes 

primært manglende produktion af en ny julekalender, og i mindre udstrækning at børne-

medarbejderen stoppede sidst på året.   

 Med hensyn til egenproduktion af undervisningsprogrammer har KNR i 2007 produceret 

en række programmer, der viser undervisningsforløb på gymnasiet, HHX og HTX. Pro-

grammerne er registreret som kunst og kulturudsendelser 

  

 Det er lykkes KNR at producere 16 timer flere sundhedsprogrammer end forventet. Dette 

skyldes ældregymnastik der afholdes hver uge i løbet af formiddagen, samt et nyt sund-

hedsprogram, Inuuneq Peqqissoq.  

 

Radio Egenproduktion i KNR radio har i løbet af 2007 været på 2.557 timer, hvilket er 393 timer 

færre end planlagt. Den store afvigelse skyldes mangel på medarbejdere. Det er især inden-

for gengrene kunst & kultur (-284 timer) og børn & unge (-115 timer), hvor KNR ikke har 

levet op til forventningerne, mens nyheder og aktualitet er større end forventet (+32 timer). 

KNR radio har i løbet af året haft en konstant mangel på medarbejdere, hvilket har smittet 

af på antallet af egenproduktioner, det selvom KNR har prøvet at kompensere for de 

manglende medarbejdere ved større brug af eksterne freelancere.  

 .      

 

Ad 2. Omfanget af anden grønlandsk produktion 

 

Tv KNR har sendt 30 timer anden grønlandsk produceret tv i løbet af 2007. Dette er 13 timer 

mere end forventet, hvilket KNR tolker som en positiv udvikling. Det er især kunst og kul-

turprogrammer (KK) lokale tv-stationer eller private firmaer laver.     

 

Radio KNR radio har sendt 254 timer radio fra andre grønlandske producenter i løbet af 2007. 

Det er 49 timer flere end forventet, hvilket også skal ses i lyset af KNR radios mandskabs-

situation. Det er især underholdningsprogrammer andre grønlandske radiostationer har le-

veret, samt udsendelser om samfund.  
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Ad 3. Omfanget af indkøb fra eksterne producenter  

 

Tv Omfanget af indkøb af programstof fra eksterne producenter er som sædvanligt stort, hvil-

ket skyldes at en stor del af sendefladen er programmer fra DR og TV2. Samlet sendte 

KNR 3.734 timer fra eksterne producenter, hvilket er 438 timer mere end forventet i 2007.  

  

 

Radio KNR radio har sendt 7 timers radio i løbet af 2006, der er købt eksternt udenfor landet, der 

hovedsageligt har været samfundsprogrammer.          

 

 

Ad 4) Omfanget af nyheds- og aktualitetsudsendelser fordelt på sprog, herunder angivelse af omfang af 

udsendelse af egenproducerede hovednyhedsudsendelser inden for de i kontrakten fastsatte tidspunk-

ter. 

 

Tv Der har i løbet af 2007 i alt været udsendt 608 timers nyheder og aktualitet på KNR tv, 

hvilket er 208 timer mindre end forventet. Heraf udgør KNR’s egenproduktion 101 timer. 

Idet nyheds og aktualitetsprogrammer typisk fra DR (TV Avisen) udelukkende er på dansk, 

er den sproglige fordeling på KNRs 101 timer nyheds- og aktualitetsprogrammer på tv så-

ledes: 

   

 Antal uds. Timer Sprog 

Qanorooq (hovednyhedsprogram) 

(15-20 min./dag x 10 mdr.) + (15 min./uge x 2 mdr.) 

192 65 Grønlandsk med dan-

ske undertekster 

Itisiliineq 28 14 Grønlandsk 

Nyhedsmagasinet 22 11 Dansk 

Krydsild 2 2 Grønlandsk/dansk 

Aktualitet / politik 10 9 Grønlandsk / Dansk 

Sammisaq 1 1 Grønlandsk 

I alt 255 101  

        

  

Radio Der har i løbet af 2007 i alt været udsendt 843 timers nyheder og aktualitet på KNR radio, 

hvilket er 16 timer mere end resultatkontrakten. Da KNR ligesom f.eks. tv (tv-avisen) ikke 

sender anden nyhedsformidling, er det hele egenproduceret, selvom indslag i radioavisen 

typisk er produceret af Danmarks radio på dansk, men versioneret til grønlandsk af KNR.   

De 843 timers nyheder og aktualitetsudsendelser på radio fordeler sig i antal, timer og 

sprog således: 
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 Antal uds. Timer Sprog 

Radioaviisi (hovednyhedsprogram) 1.871 211 Grønlandsk 

Radioavisen 1.873 211 Dansk 

Landstingssamling (transmission) 74 233 Grønlandsk (dansk) 

Nunarput ullumi 52 42 Grønlandsk (dansk) 

KNR Avannaa 113 47 Grønlandsk 

KNR Kujataa 113 47 Grønlandsk 

Itisiliineq 25 13 Grønlandsk 

Nyhedsmagasinet 25 13 Dansk 

Nyheder på færøsk 48 8 Færøsk 

Aktualitet 12 17 Grønlandsk 

Go’morgen Grønland 4 2 Grønlandsk 

I alt  4.210 843  

  

 

Ad 5. Omfanget af programmer vedrørende kunst og kultur 

 

Tv Der er i alt blevet sendt 2.493 timers programmer vedrørende kunst og kultur i KNR tv, 

hvilket er 565 timer mere end forventet. Heraf udgør KNRs andel – dvs. egenproduktioner 

– 101 timer, hvilket er 31 timer flere end forventet. En stor del af KNRs egenproduktioner 

er sportsudsendelser (52 timer) og kunst og kultur, med 33 timer fordelt på 71 udsendelser.

  

 

Radio Der er i alt blevet sendt 1.772 timers kunst og kulturprogrammer i KNR radio, der som 

nævnt er 272 timer færre end planlagt for året. Andre grønlandske producenter har leveret 

49 timer flere kunst og kulturprogrammer end forventet.      

 

Ad 6. Omfanget programmer rettet mod børn henholdsvis unge 

 

Tv Indenfor børn og ungeområdet har der i alt været sendt 865 timers fjernsyn, og er 78 timer 

flere end forventet. KNRs andel er 23 timer, hvilket er 13 timer mindre end planlagt. 

Grunden er manglende børneredaktør i korte perioder og at KNR ikke producerede en 

planlagt julekalender. Anden Grønlandsk produktion er enkelt indslag i børneudsendelser-

ne.     

 

Radio Radio målrettet børn og unge udgjorde totalt 180 timer, hvilket er 117 timer mindre end 

forventet. Enkelte programmer der kan nævnes er at ungdomsprogrammet Vamos har la-
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vet 53 timer radio i løbet af året, mens der har været lavet 80 timers Meeqqanut, 45 timer 

Hallo/allargarsiat og 6 timers Meeqqanut ammartagaq (julekalender). 

 

Ad 7. Omfanget af undervisningsprogrammer 

 

Tv Der er ikke registreret undervisningsprogrammer i 2007, hvor det ellers var hensigten at 

producere 8 timer. KNR har dog produceret undervisningsprogrammer men disse er regi-

streret under Kunst og kultur. Undervisningsprogrammerne var en række undervisningsti-

mer fra de gymnasiale og erhvervsuddannelserne, hvor der blev vist en række undervis-

ningssituationer fra de forskellige uddannelser. Udsendelserne var rettet mod unge og andre 

uddannelsessøgende for information til deres valg af uddannelse.  

 

Radio Udsendelsesrækken om de gymnasiale uddannelser blev samsendt med radio, og der blev 

sendt 9 timer radio fordelt på 10 udsendelser i 2007. Det planlagte antal sendetimer var 18 

timer i 2007.  

 

Ad 8. Omfanget af programmer vedrørende sundhed 

 

Tv KNR har i alt sendt 35 timers sundhedsprogrammer i løbet af 2007. KNRs andel udgør alle 

35 timer, og har som nævnt været programmer som ældre gymnastik, Inuuneq Peqqissoq, 

kost og motion m.v. 

 

Radio KNR har i alt sendt 7 timers sundhedsprogrammer på radio. Timerne er jævt for delt mel-

lem programmerne Sundhed, Meeqqerivitsialak og Innarluutillit pillugit ataatsimeersuarneq 

2007.    

 

Ad 9. Omfanget af programmer til forskellige sproggrupper 

 

Tv Ud af KNR tv’s samlede sendetid for året 2007 på 4.586 timer (inklusiv reklamer), har 

KNR produceret 260 timer. Eksterne produktioner der er målrettet dansksprogede udgjor-

de 3.726 timer, hvilket betyder at 81 % af KNR tv’s programmer er målrettet danske seere, 

mens 19 % er målrettet grønlandske seere (se skemaoversigt for neden).    

 

Radio På radiosiden har KNR sendt i alt 8.660 timer, hvoraf 5.850 timer er musik og genudsen-

delser.  Grønlandske produktioner der udgjorde 2.681 timer, fordeler sig sprogligt således: 
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Omfang af programmer til forskellige sproggrupper (grønlandske produktioner) 

 

TV         

Resultatkontrakt 2007  Sendt pr. 31/12 2007 
 

Afvigelse 

Sprog Genre Tekst  Timer i alt  Timer i alt  Afv. Timer 

Dansk Kunst og kultur i alt  0  0  0 

  Nyheder og aktualitet i alt  0  11  11 

Grønlandsk Børn og unge i alt  36  23  -13 

  Kunst og kultur i alt  84  117  33 

  Nyheder og aktualitet i alt  129  90  -39 

  Sundhed i alt  19  34  15 

  Undervisning i alt  8  0  -8 

    Total  276  275  -1 

RADIO        

Resultatkontrakt 2007  Sendt pr. 31/12 2007  Afvigelse 

Sprog Genre Tekst  Timer i alt  Timer i alt  Afv. Timer 

Dansk Børn og unge i alt  41  0  -41 

  Kunst og kultur i alt  72  49  24 

  Nyheder og aktualitet i alt  276  230  12 

 Sundhed i alt  0  1  1 

Færøsk Nyheder og aktualitet i alt  18  8  -10 

Grønlandsk Børn og unge i alt  158  180  22 

  Kunst og kultur i alt  1.354  1.300  -54 

  Nyheder og aktualitet i alt  308  384  76 

  Sundhed i alt  21  6  -15 

  Undervisning i alt  18  1  17 

GRL/DK Kunst og kultur i alt  762  423  -339 

  Nyheder og aktualitet i alt  222  222  0 

 Undervisning i alt  0  8  8 

    Total  3.193  2.811  -382 
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Ad 10. Omfanget af lønandel i forhold til samlede driftsudgifter 

 
                      

       Resultatkontrakt   Realiseret tal for år 2007   Afvigelse   

          År 2007   Realiseret Digitalisering Total   År 2007   

       t.kr.   t.kr. t.kr. t.kr.  t.kr.   

    Resultat   1.053   -10.812 -3.983 -1.693   -11.865   

                  

   Økonomiske rammer              

   Indtægter i alt   61.153   61.263 0 61.263   110   

   1 Tilskud fra landskassen   54.553   55.877 0 55.877   1.324   

   2 Reklamer inklusiv sponsor   4.600   3.595 0 3.595   -1.005   

    Meddelelser/lykønskninger (-10%)   1.400   1.292 0 1.292   108   

    Tekst tv   500   429 0 429   71   

    Salg af brugt materiel   0   43 0 43   43   

    Salg af udsendelser og rettigheder   100   30 0 30   -70   

                  

   Udgifter i alt   60.100   58.174 13.388 71.562   -11.462   

   Fordelt på udgiftstyper              

   1 Produktion   52.300   49.706 109 49.815   2.485   

   2 Administration   2.500   1.921 125 2.046   454   

   3 Teknisk udstyr (materiel og IT)   3.500   3.961 12.918 16.879   -13.379   

   4 Bygninger (anlæg og drift)   2.100   2.591 229 2.820   720   

                  

   Fordelt på intern hhv. ekstern produktion   60.100   49.815 0 49.815   -10.285   

   1 Intern produktion   57.600   46.915 0 47.861   -10.685   

   2 Ekstern produktion   2.500   2.900 0 3.198   400   

                          

                  

   Lønandelen   t.kr.   t.kr. t.kr. t.kr.  t.kr.   

   1 Lønudgifter i alt   39.700   38.117 0 38.117   -1.583   

   2 Lønudgifter ift. Samlet driftsudgifter   66 %   66 % 0 % 53 %      

                  

    Total driftsudgifter inkl. renteudgifter   60.100   58.687 13.388 72.075   11.975   

                          

 

Ad 11. Omfanget af udgifter til efter- og videreuddannelse 

 
                      

       Resultatkontrakt   Realiseret tal for år 2007   Afvigelse   

          År 2007   Realiseret Digitalisering Total   År 2007   

                  

   Efter- og videreuddannelse   t.kr.   t.kr. t.kr. t.kr.  t.kr.   

   1 Udgifter i alt    400   340 0 340   -60   

   2 Udgifter ift. Lønudgifter i alt   1,0 %   0,8 % 0,0 % 0,8 %   -1,7 %   
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Kursus der indgik i digitaliseringsprocessen er ikke medregnet. Var en del af leverandørens AVIT’s 

tilbud. 

Ad 12. Omfanget af anden programvirksomhed og anden virksomhed 

 

KNR har ikke haft anden programvirksomhed eller anden virksomhed i løbet af 2007.   
 
 
 
På vegne af bestyrelsen og ledelsen i KNR, 
 
 
 
 
Nuuk den 07. april 2008 
 
 
 
 
Frederik Lund 
Bestyrelsesformand 
 
 
 
Lars Lennert-Sandgreen 
Direktør 


