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Årsberetning 

Ledelsens beretning for 2005 

KNR kom ud af 2005 med et underskud på 2.653 t. kr. Der var i 2005 budgetteret med et underskud på 689 

t.kr., hvorfor der er en negativ budgetafvigelse på 1.964 t.kr. Den negative egenkapital er på 4.035 t.kr. med 

udgangen af 2005, og er derfor steget fra 1.382 t.kr. Den samlede gæld pr. 31. december udgjorte 4.818 t.kr. og 

værdien af aktiverne udgjorte 783 t.kr.  

 

KNRs lån i landskassen på 3.000 t.kr. der blev optaget i slutningen af 2002, er i 2005 afviklet og er nu indfriet. 

KNR’s likvide beholdninger udgjorde ved årets udgang 33 t. kr., hvilket er ikke er tilfredsstillende.   

 

Der har i de seneste år været iværksat en økonomisk genopretning, der i 2005 har været delvist stillet i bero 

p.g.a. investeringer, der på sigt forbedrer de økonomiske rammer og programvirksomheden. Det er ledelsens 

hensigt, at den økonomiske genopretning fortsættes i 2006 og i de efterfølgende år.   

 

Der er flere årsager til det realiserede underskud som tildels skyldes faldende indtægter. Reklameindtægterne 

har været lavere end forventet, og KNR har kunne mærke, at 2005 har været mærket af uforudsete begivender 

som valg til Landstinget. Valget til Landstinget udløste en ekstra bevilling på 938 t.kr., der tildels dækkede 

produktionsomkostninger til valget.  

 

KNR har indgået en ny aftale vedrørende kopimaskiner, der resulterede i øget udgifter i 2005. Den gamle afta-

le vedrørende kopimaskiner var urentabel for KNR, idet den forudsatte et for KNR urealistisk antal kopier. 

Ved indfrielse af den gamle aftale og køb af nye maskiner (588 t.kr. over) vil KNR på sigt opnå en besparelse.   

 

I 2005 var det gennemsnitlige antal medarbejdere i KNR 106 mod 107 i 2004. Lønudgiften i forhold til til-

skudsbevillingen fra Grønlands Hjemmestyre er faldet fra 69 % i 2004 til 68 % i 2005. Tilgengæld er honora-

rer steget fra 4% i 2004 til 5% i 2005 i forhold til tilskudsbevillingen. Der har i efteråret været udskiftning af 

en række medarbejdere, der har resulteret i stigende lønudgifter i november og december, samt øgede vakant-

omkostninger.    

 

I 2005 har KNR samlet alle medarbejdere (på nær en arkiv- og diskoteksmedarbejder) under samme tag i tv- 

huset, og 2005 har derfor stået i ombygningens og flytningens tegn. KNR har dermed afsagt sig retten til det 

gamle Radiohus til Grønlands Hjemmestyre, som i dag anvender huset til Inerisaavik, Forfatterforening samt 

Teatergruppen Silamiut. KNR har stadig lydarkivet og diskoteket til rådighed i det gamle Radiohus.  

 

Selve ombygningen af tv-huset har kostet KNR 2,3 mio. kr., som stationen selv har måttet betale, ligesom det 

har været nødvendigt at indkøbe 3 nye digitale lydmixerpulte til 1,3 mio. kr. til radioafvikling, i forlængelse af 

flytningen. Derudover har KNR købt 5 Dalet maskiner i 2005 som er digitale redigeringsmaskiner til radiopro-

duktionen, i forlængelse af flytningen. Ved årets slutning bruges stadig meget gamle båndmaskiner til radio-

produktionen, da hele digitaliseringen af radio ikke er sket.  

  

KNR’s ledelse har i løbet af året ellers gjort en ihærdig indsats for at søge midler til dækning af disse ekstraor-

dinære udgifter hos hjemmestyret, men har hver gang fået afslag.   
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Ved at flytte medarbejderne til samme hus, vil der kunne opnås en større synergi mellem de enkelte redaktio-

ner på tværs af organisationen. Et tiltag der utvivlsomt vil øge effektiviteten og kvaliteten på vores program-

virksomhed, og forbedre KNRs forpligtelser som public service station. 

 

Begivenhederne har været mange i 2005. Udover ombygning af tv huset og flytningen af medarbejdere, er de 

vigtigste Landsindsamling til Tsunami ofrene i starten på året, valg til Folketinget i februar måned, valg til 

Kommunalbestyrelser i april og valg til Landstinget i november måned. Begivenheder der har skabt en øget 

produktion, men også øgede udgifter til produktionsrejser (681 t.kr. over) og produktioner (681 t.kr. over).  

 

En væsentlig begivenhed der også skete i 2005 er opstarten af natradio pr. 1. april, der betyder at KNR i dag 

sender døgnet rundt. Denne er idag blevet meget populær blandt lyttere og folk der arbejder om natten og sejler 

på trawlere.  

 

KNR har i løbet af 2005 udviklet videre på hjemmesiden, der har stor succes. I 2005 havde hjemmesiden 

689.602 besøgende, hvilket er en succes der glæder, men også resulterer i øgede udgifter, idet datatrafikken er 

afhængig af, hvor meget siden anvendes. F.eks. havde KNR årligt ca. 350 t.kr. ekstra udgifter i forhold til året 

før, i forbindelse med at radioaviser nu kan downloades og høres via hjemmesiden. 

 

Den nye Landstingsforordning for radio- og tv virksomhed på Grønland trådte i kraft 1. januar 2005. Én af de 

væsentlige ændringer ligger i at der fremover skal indgås en resultatkontrakt mellem Landstyret og KNR om-

kring public serviceforpligtelserne. Ledelsen har igennem året brugt en del tid på at udarbejde et kontraktud-

kast sammen med KIIIP, der skal gælde for perioden 2006-08. 

 

Der er ansat en nyhedschef pr. 1. september 2005 der bl.a. har fået til opgave at gennemføre sammenlægning 

og videreudvikling af nyhedsredaktionerne Qanorooq og Radioavisen. 

 

En ny overenskomst med Dansk Journalistforbund / TP  – Tusagassiortut Peqatigiifiat blev underskrevet 4. ok-

tober 2005. Denne gælder for perioden 1. april 2004 til 31. marts 2007. Som én af nyskabelserne i denne over-

enskomst er det blevet gjort muligt at medlemmer kan søge om personlige tillæg.  
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Udsendelsesafdelingen 
2005 har været et meget travlt år for både produktionsafdelingen og udsendelsesafdelingen. Hele januar er ble-

vet brugt til ekstraordinære aktiviteter op til den landsdækkende tv-indsamling den 4. februar. Det betød blandt 

andet at vi var nødsaget til at udsætte starten af sæson a i Radio-KU til 1. marts 2005. Samtidig med denne 

travle periode, flyttede én af nøglepersonerne fra Radio-KUtil AG/Grønlandsposten i februar.  

 

Midt i forberedelserne til den landsdækkende indsamling kom nyheden om folketingsvalget den 8. februar 

2005. Da nyhedsafdelingerne – radioavisen og Qanorooq – fra starten meldte at de ikke har mandskab nok til 

at klare krydsildsudsendelser og valgaften, måtte TV-KU og udsendelsen fælles klare alle opgaverne i forbin-

delse med folketingsvalget.  

 

De mærkbare fornyelser i 2005 har været morgenfladen Iterluarnaaq i KU-Radio og eftermiddagsfladen ”Nu-

narput ullumi”. Disse nye tiltag blev godt taget imod af lytterne langs kysten.  

 

Mangel på uddannede journalister har indimellem gjort det svært at iværksætte nye tiltag. Således har vi brugt 

freelancemedarbejdere som hjælp til redaktionelle opgaver i Iterluarnaaq og disse freelancere har gjort deres 

arbejde storartet. 

 

Hvad angår tv-udsendelser har seerne også taget godt imod fornyelserne i udsendelsesfladen. Nye tiltag som 

”Nunannnguami maani” kræver dog en del rejseaktiviteter og koster penge, men det er lykkes os at finde spon-

sorer til disse tiltag. 

 

Den 1. april 2005 startede en ny udsendelsesredaktør i udsendelsesafdelingen. Dermed har udsendelsesafdelin-

gen så småt kunnet begynde at beskæftige sig med sine ansvarsområder, hvor sæsonplanlægning og program-

lægning er evigt aktuelle.  

 

I forbindelse med overtagelse af radioprogrammer er ansat en halvdagsmedarbejder, som også indtaster radio-

programmerne i ’program-program-systemet’. Det har betydet bedre servicering af lytterne bl.a. ved at radio-

programmerne kan vises løbende på vores hjemmeside.  

 

Fornyelse af websiden er blevet velmodtaget. Der er betydeligt flere brugere end tidligere og downloadforbru-

get er steget meget kraftigt, især hvad angår download af nyheder fra radioavisen. Brugernes begejstring for 

debatforum på nettet er også stor. 

 

På baggrund af at KNR har pligt til at passe godt på historiske materialer, har ledelsen planer om at  lave en 

rapport, der nærmere kan belyse og vurdere behovet for fornyelse og sikring af KNRs arkivsystem.  

 

KODA registreringer har været bagud i en periode, men er nu kommet på plads og KNR følger med igen i den 

normale daglige rapportering.  

 



Kalaallit Nunaata Radioa  5 

Det samme har gjort sig gældende i forbrindelse med registrering af værker der bliver brugt i forbindelse med 

radioprodutionen – jf. KNRs aftale med Forfatterforeningen. Registreringerne er nu også kommet i orden og 

rapportering sker løbende. 

 

Af nedenstående skema fremgår de totale sendetimer for henholdsvis radio- og tv-timer i 2005 og tidligere år. 

Med hensyn til 2004 mangler valide data for radioudsendelser, men ligger på nogenlunde samme niveau som 

2003. Det er først i løbet af 2005 at systematisk registrering af sendte timer for radio blev igangsat. Stigningen 

i 2005 for radio skyldes som omtalt opstart af natradio pr. 1. april 2005. 

 

Radio - Total udsendelsestimer uden genudsendelser     
  År 2003  År 2005 

G. 1 Genre   Genuds. Hovedtotal    Genuds. Hovedtotal 

BU Børn og Unge 208 197 405  192 104 296 

BU Sum 208 197 405  192 104 296 

KK Andre genud.   109 109       

  Arkiv   302 302    273 273 

  Kultur 234 35 269  201 36 237 

  Lykønsk       41  41 

  Lokalradio 195 50 245       

  Meddelelser       391  391 

  Oplæsning 9  9  86 17 103 

  Religion 39  39  64  64 

  Samfund 500 50 550  817 91 909 

  Sport 26 5 31  62 6 68 

  Underholdning 298 50 348  477 86 563 

KK Sum 1.300 601 1.901  2.140 510 2.650 

NA Aktualitet 118 30 148  100 20 120 

  Andre genud.   40 40       

  Erhverv 26 7 33       

  Kultur 52 7 59       

  Nyheder 441 180 621  417 148 565 

  Politik       219 2 221 

NA Sum 637 264 902  735 171 906 

S Sundhed              

S Sum              

U Undervisning              

U Sum              

Hovedtotal 2.146 1.062 3.208  3.068 784 3.851 

  0 0 0  0 0 0 

Radio… reklamer mv. (uden genudsendelser) 

*Andre Andre genud.   0 0        

  Dir kirken 56  56       

  Musik 2.258 70 2.328  1.910 41 1.950 

  Natradio       1.782  1.782 

  OBS 26 26 52  3 3 6 

  Pause       147  147 

  Program       165  165 

  Reklamer 61  61  11  11 

  Tips       16  16 

  Vejret 329 50 379  308 7 315 

*Andre Sum 2.730 146 2.876  4.342 50 4.391 

         

 Total 4.876 1.208 6.084  7.409 833 8.243 
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TV sendt i 2003, 04, 05            

  År 2003  År 2004  År 2005 

G.1 Genre   Genuds. Hovedtotal    Genuds. Hovedtotal    Genuds. Hovedtotal 

BU Ammartagaq 4   4  9   9  8   8 

  Børn 458  458  396  396  513   513 

  Julekalender        22  22  20   20 

  Meeqqanut 7 7 14  9 17 26  0 14 15 

  Tegnefilm        3  3  18   18 

  Ungdom 251 4 255  195 2 197  210   210 

BU Total 720 11 731  634 18 652  770 14 784 

KK Dokumentar 167   167  5  5  69   69 

  Drama        2   2        

  Fakta 174   174               

  Film 474   474  555  555  541   541 

  Kultur 164 6 171  320 13 333  198    

  Musik 27   27  38  38  21  21 

  Natur 64 2 66  58 0 58  25  25 

  Religion 1   1  4  4  1  1 

  Samfund              5  5 

  Serie 392   392  223  223  301  301 

  Sport 523   523  697  697  553   553 

  Tasmanien        2  2        

  Underholdning 114 2 116  143  143  222 3 225 

  Versioneret                  

KK Total 2.102 10 2.111  2.047 13 2.060  1.935 13 1.949 

NA Aktuel 7 1 8  10 0 11  8   8 

  Debat 30  30         12  12 

  Dokumentar 6 2 8             

  Fakta 13 4 17  329 4 333  215 1 216 

  Krig 396  396               

  Nyheder 563 75 638  550 70 620  527 62 589 

  Politik 6  6  2   2  54   54 

  Samfund      8   8  10   2 

  Versioneret dok.  1 1  15 1 16  16 6 4 

  
Aasaanerani nalaata-
vut 4 4 8  5 5 10  7 6 13 

NA 
Total   1.024 87 1.111  919 80 999  849 75 925 

S Sundhed 19   19  18   18  15   15 

S Total 19   19  18   18  15   15 

U Undervisning                     

U Total                     

Total   3.865 108 3.972  3.618 111 3.730  3.569 103 3.673 

TV reklamer mv.             

*Rek Buffer 11   11  10   10  9   9 

  Meddelelse              0   0 

  Musik        0  0        

  OBS 2   2  3  3  12   12 

  Pause              14  14 

  Program 186   186  142  142  147  147 

  Reklamer 135   135  89  89  85  85 

  Spil 39   39  13  13  13  13 

  Spot 1   1  1  1  4  4 

  Teaser        1  1  1  1 

*Rek Total 373   373  259   259  286   286 
             

Total   4.238 108 4.345  3.878 111 3.989  3.855 103 3.958 
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Nyhedsafdelingen 
2005 har været et overordentligt krævende, belastende og udfordrende år for hele Nyhedsafdelingen. Både Qa-

norooq og i særdeleshed Radioavisen har været præget af enorm personale-udskiftning, konstant underbeman-

ding, manglende eller sporadisk ledelse samt mange ekstraopgaver. 

 

Der har været mindst 8 opsigelser, 8 vikarer, 3 praktikanter er stoppet uden at der kom nye til, og i løbet af 

2005 er der foretaget 15 nyansættelser. En frustrerende oplevelse for dem, der trods alt var tilbage, der hele ti-

den skulle lære nye kolleger op, dele ud af deres viden og erfaring og samtidig være primus motor på de dagli-

ge udsendelser. 

 

Dertil kommer, at der en stor del af året manglede en kontinuerlig ledelse af redaktionerne – den del var præget 

af midlertidige løsninger med fungerende redaktionschefer på både Qanorooq og Radioavisen, for sidstnævntes 

vedkommende med hele seks forskellige på posten i løbet af året. 

Med baggrund i ledelses-situationen eksisterede der stort set ikke ferie-planlægning, og det gav yderligere pro-

blemer i august måned, hvor mandskabsmanglen gjorde det nødvendigt at suspendere de danske radioaviser i 

weekenderne. 

 

Qanorooq har også været udsat for medarbejderflugt og nyansættelser, ligesom der også her har været udskift-

ning på lederbænken. Selve udsendelserne har året igennem lidt under store problemer med det slidte og ud-

tjente udstyr til såvel redigering som afvikling og ikke mindst undertekstning. Det har taget – og tager stadig – 

uforholdsmæssigt lang tid at editere indslag, i hvert fald i det ene af de to editeringsrum, Qanorooq har til rå-

dighed. 

 

Regionernes ansatte har alle disse forhold taget i betragtning også måttet løbe stærkere. De har ydet en ekstra-

ordinær indsats i forhold til at levere indslag til både Radioavisen og Qanorooq ud over deres daglige arbejde 

med henholdsvis KNR-Avannaa og Kujataata Radioa. De har i den sammenhæng også måttet sætte sig ind i ny 

teknologi, og desuden er der gået noget ekstra tid med at få medarbejderen i Narsaq ordentligt installeret med 

det rette radio-udstyr. Hun er nu først og fremmest tilknyttet Radioavisen. 

 

På trods af alle disse genvordigheder, har medarbejderne formået at præstere imponerende resultater. Nyheds-

afdelingen har til tilfredshed dækket hele tre valg i 2005, nemlig kommunal-, folketings- og landstingsvalg. 

 
Set i lyset af de ofte vanskellige arbejdsforhold i nyhedsafdelingen har, er det derfor glædelig, at redaktionen 
har været i stand til at grave samfundskontroversielle historier frem af politisk og erhvervsmæssig karakter.  

 

Journalisterne har også formået at finde overskud og engagement til at deltage i arbejdsgrupper med forbere-

delse af den kommende sammenlægning af redaktionerne, mediekonvergensen. Der er blevet oplært et hav af 

nye kolleger og trukket store veksler på de ”gamle”. Alt dette samtidig med, at de sædvanlige udsendelser er 

blevet produceret og sendt. I sandhed en kraftanstrengelse af dimensioner. 

 

Hen mod slutningen af 2005 er der kommet mere ro på Nyhedsafdelingen. Efterhånden er samtlige stillinger 

besat, fra 1. september har der været en overordnet nyhedschef, samtidig blev den fungerende redaktionschef 

for Qanorooq fastansat, og fra nytår har der også været en fastansat redaktionschef for Radioavisen. 
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Vagtplaner og ferieplaner fungerer, omgangstonen er mærkbart forbedret, arbejdsglæden genfundet om end der 

stadig er ”sår”, der skal heles. 

 

Fremtiden handler om implementering af mediekonvergensen gennem kurser og praktiske opgaver, masser af 

egne initiativer fra journalisterne, journalistik med vilje, personlig udvikling, redaktionel udvikling. 

Vi har opstartet Nyhedsmagasinet (et baggrundsprogram, der går i dybden og perspektiverer) på både radio og 

tv, vi er i gang med at udvikle og forbedre udvælgelsen og prioriteringen af udlandsstoffet, sætte politi-stoffet 

mere i system og fortsætter samarbejdsprojekterne med eksempelvis produktionsrejser med ”bid i”.  

 

N yhe de rne s  uds e nde ls e r på   ra d io    -    s e ndte  t im e r 
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TV produktion 
Der har i 2005 været stor aktivitet af tv produktioner, hvor vi har haft mange direkte udsendelser. 

 

Indsamlingen til Tsunamiofre fra Nuuk Forsamlingshus den 5.februar blev transmitteret direkte i TV. Valg til 

Folketinget den 8. februar blev dækket af TV med en direkte transmission hele aftenen. 

 

Selvom påsken blev generet af det omskiftelige vejr transmitterede både radio og TV fra mesterskaberne, såle-

des at de fleste idrætsgrene blev tilgodeset. 

 

Forud for kommunalvalget blev der produceret præsentationsprogrammer af alle landets 18 kommuner. Valg-

aften i KNR den 5. april kørte ikke efter planen, da det næsten var umuligt at få indhentet resultater fra myn-

dighederne.       

 

GM-håndbold i Sisimiut, 26. april – 2. maj blev transmitteret direkte. 

 

Udsendelsen ”Aasaanerani nalaatavut” sendes hver torsdag i sæson B, udover afvikling af ferie for tv’s ansatte 

afvikles 4 reportagerejser spredt på kysten. 

 

Den første grønlandske operasanger Ida Heinrich’s koncert i Katuaq medio juni i Nuuk blev optaget og senere 

sendt på nationaldagen den 21. juni. 

 

Retsvæsenskommissionens afsluttende møde i Nuuk i august som blev afholdt i Katuaq transmitteres direkte 

både i radio og tv. 

 

Udsendelsen ”Meeqqavut” med 24 afsnit produceres i juni måned bl.a. også for at udnytte kapaciteten bedst 

muligt udover planlagte reportagerejser, andre planlagte produktioner samt afvikling af ferier for medarbejder-

ne. 

 

Da landstingsvalget blev udskrevet i efteråret var det det 3. landsdækkende valg i 2005. I forhold til Folke-

tings- og kommunalvalg blev valget til Grønlands Landsting prioriteret højere i KNR. Krydsilds-udsendelser, 

reportagerejser ud på kysten samt vælgermøder fra 4 forskellige byer transmitteres.  

 

Oktober, november og en del af december blev brugt til at producere den nye julekalender, i samarbejde med 

børn og skuespillere. 

 

Udsendelser til adventssøndage og andre juleudsendelser blev færdigproduceret efter planen. 

 

Koda’s talentpris uddeling blev transmitteret fra Katuaq den 29. december direkte i radio og TV.    
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Egen produktion TV   -   sendte timer

Børn og unge i alt
5%

Kunst og kultur i alt
47%

Nyheder og aktualitet i alt
48%

 
TV egenproduktion… opdelt i sprog

År 2005
Sprog G.1 2006 2007 2008
Dk. Nyheder og aktualitet 7 2,8% 2 2 2
Dk. Sum 7 2,8% 2 2 2
Grl. Børn og unge 13 5,1% 34 36 38

Kunst og Kultur 78 30,7% 74 70 73
Nyheder og aktualitet 156 61,4% 124 125 130
Sundhed 18 18 19
Undervisning 8 8 8

Grl. Sum 247 97,2% 258 258 268
Hovedtotal 254 100,0% 260 260 270

År 2005 Resultatkontrakt 06-08

 
 
Radioproduktionen  
Som væsentlige ting der er sket for radioproduktionen i 2005 kan nævnes flytning fra den gamle radiohus til tv 

huset, ibrugtagning af nye digitale radiomixerpulte og afviklingsmaskiner, opstart af natradio samt indførelse 

af flere Dalet maskiner til redigering af radioproduktioner.  

 

Radioen har i løbet af juni og juli måned været tavs om eftermiddagen fra kl. 14 - 17, på grund af flytning. 

Medarbejderne har vænnet sig til at arbejde i en åbent fælles kontorlandskab. 

 

Der var med stort vemod at KNRs radiomedarbejdere ved en reception med gæster den 21. juli 2005 officielt 

tog ’afsked’ med radiohuset. I øvrigt samme dato som det blev taget i brug for 47 år siden – 1958.   

 

Natradioen der kører fra 22.30 til 06.30 næste morgen, startede 1. april 2005 efter én måneds prøvetid. Der var 

lidt indkøringsvanskeligheder i starten, men er blevet meget populær i dag.  

 

De første 5 Daletmaskiner har hjulpet meget på arbejdsgangen idet digital redigering er et meget stor frem-

skridt i forhold til at skulle bruge de gamle båndmaksiner, der stadig bruges. De sidste 5 Daletmaskiner der 

mangler for at radioproduktionen i Nuuk er dækket ind, forventes at blive installeret i løbet af februar måned 

2006.  
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Radiodriftteknikerne er blevet én mand færre i 2005 og det kan især mærkes, når der er enten sygdom eller på 

anden vis frafald hos teknikere. Der er nu ansat en radiotekniker der kan dække de huller der af og til opstår, i 

forbindelse med produktioner og vagter. Som en del af denne løsning er radioteknikerne fremover organiseret 

under udsendelsesafdelingen, hvortil der er ansat en ny udsendelsesleder på radiosiden.    

 

På mandskabsiden er der internt sket rokeringer, ved en medarbejder er flyttet til Kujataata Radiua medio de-

cember, og er erstattet ved en intern rokering af en medarbejder fra radioavisen til radioproduktionen. Radio-

produktionen er derudover pr. 1. januar 2006 blevet tilført en ny journalist, der skal producere danske pro-

grammer. En journalist er flyttet til radioavisen i løbet af sommeren.  

 

Det er ikke lykkes at finde en produktionschef, hvorfor den nye løsning har været, en intern opnomering af en 

produktionsleder, til daglig leder af radioproduktionen med personaleansvar for 11 medarbejdere.    

Egen producerede radio   -   sendte timer

Børn og unge 
7%

Kunst og kultur 
60%

Nyheder og aktualitet
33%

 
Radio - total pr. sprog uden genudsendelser

Sprog 2006 2007 2008
Da. Børn og unge 40 1,3% 41 41 41

Kunst og kultur 70 2,3% 72 72 72
Nyheder og aktualitet 209 6,8% 218 218 218

Da. Total 319 10,4% 331 331 331
Fær. Nyheder og aktualitet 17 0,5% 17 17 17
Fær. Total 17 0,5% 17 17 17
Grl. Børn og unge 152 5,0% 158 158 158

Kunst og kultur 1.338 43,6% 1.354 1.354 1.354
Nyheder og aktualitet 296 9,6% 308 308 308
Sundhed 21 21 21
Undervisning 18 18 18

Grl. Total 1.786 58,2% 1.859 1.859 1.859
Grl./Da. Kunst og kultur 733 23,9% 762 762 762

Nyheder og aktualitet 214 7,0% 222 222 222
Grl./Da. Total 946 30,8% 985 985 985
Hovedtotal 3.068 100,0% 3.193 3.193 3.193

2005
Resultatkontrakt 06-08
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Ressourceafdelingen  
Bygninger: 
Efter licitationen på ombygning af TV-bygningen til Mediehus og efter Bestyrelsens godkendelse af opstart, 

startede ombygningen præcis den 1. februar med et budget på ca. 2,3 mio. kr., eksklusivt ca. 350 t.kr., som er 

brugt til bl.a. projektering i 2004. Efter licitationen blev entreprisen fordelt til 5 forskellige entreprenører. 

Under ombygningen stødte entreprenørerne på helt andre konstruktioner helt tilbage til 1960’erne, som ikke 

praktiseres i dag og som medførte meromkostninger. 

En af de større ombygninger var omdannelsen af Qanorooqs gamle studie til 2 stk. nye radiostudier og flyt-

ning af Qanorooqs studie til det store studie, sammen med TV-KU. 

 

I takt med, at ombygningen skred frem, viste det sig, at ventilationssystemet ikke var tilstrækkeligt bl.a. på 

grund af etablering af store redaktionslokaler. 

 

Efter ibrugtagning af de store redaktions lokaler kunne man konstatere, at pladsen var udnyttet 100%. I dag 

opereres der stadigvæk med ommøbleringer og omplaceringer til andre rum for at tilfredstille medarbejderne 

så meget som muligt. Et af problemerne er mangel på lagerplads til teknisk udstyr og andet inventar efter radi-

oen flyttede ind og så må man ty til andre placeringsmuligheder i byen. 

 

Man har endnu ikke fundet en sikker løsning på at udbedre det utætte tag over teknikrummet, men må vente til 

sneen smelter i foråret. En midlertidig løsning har man dog foretaget ved at montere presenning af plastik un-

der loftet så det ikke drypper på udstyret. 

 

Man overholdt alle tidsterminerne under ombygningen og blev færdige til tiden ultimo juni, bortset fra små 

ekstra opgaver, der kan dukke op med tiden der efter. Alle udgifter blev afholdt af KNR uden tilskud fra 

Hjemmestyret, men der måtte mange besparelser til fra driftkontoen for at kunne realisere det. 

 

Diskoteket og arkivet, noget teknisk udstyr og et af de mindre redigeringsrum forblev i radiohuset. Ind i radio-

huset flyttede Inerisaavik, Silamiut og Atuakkiortut Kattuffiat. AK skal også benytte et af  redigeringsrumme-

ne med noget af KNR’s aflagte udstyr suppleret med nyt teknik som deres studie. 

 

Driften af radiohuset blev den 15. august overtaget af Inerisaavik, som i fremtiden skal være den ansvarlige for 

bygningen. KNR skal betale husleje efter antal m² som udnyttes. 

 

Radioteknik: 
Qanorooqs studie blev ombygget til 2 nye studier og radioavisens studier blev ændret til et stort og et mindre 

studie. 

På grund af gammelt utidssvarende teknisk udstyr i radioen, godkendte KNRs bestyrelse projektet til indkøb af 

3 nye ens digitale mixerpulte til radio-KU og radioavisstudier. Efter gennemgang af tilbud fra Danmark og ud-

vælgelse af forhandler, kom 3 teknikere og monterede udstyret til den fastlagte tidshorisont. Derefter blev tek-

nikerne undervist i de nye digitale pulte. De 3 mixerpulte havde værdi på 1,2 mio. kr. og blev anskaffet uden 

tilskud udefra. 

I dag kører de nye pulte upåklageligt til teknikernes tilfredshed og i takt med udvidelse af Dalet arbejdspladser, 

kan udsendelser redigeres hurtigere af teknikerne og journalister. 
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Man skal også nævne, at man i takt med digitaliseringen i radioen, i sær i nyhedsafdelingen, er begyndt at sup-

plere de analoge transportable båndoptagere med små digitale optagere, som er meget billigere end de gamle 

analoge. 

 

Teknikrummet i radiohuset, med forbindelser til Tele Greenland mv., blev i løbet af et par timer flyttet til tek-

nikrummet i TV-bygningen natten mellem 14. og 15. juli i samarbejde med Tele Greenland og InuitCom. 

Premiere på det nye udstyr var den 15. juli 2005 om morgenen. 

 

Man forsøgte ellers at sælge den store Studer 980 pult fra studie 1 i radiohuset i Europa uden held. Da Sila-

miut ikke var interesseret i den, blev væggen i kontrolrummet ud til Børnehjemsvej brudt ned for at få den ud 

og midlertidig opmagasineres den på et lager, som vi har lejet. 

 

TV-teknik / IT / digitalisering: 
Det gamle analoge tekniske udstyr fra 1980’erne og 1990’erne til nyheder og andre TV-produktioner er så for-

ældet, at det er blevet til frustration hos teknikere og journalister med mange klager til følge. Vi har i samar-

bejde med nyhedsafdelingen måttet finde på mellemløsninger med noget andet teknik for overhovedet at køre 

udsendelserne uden tekniske uheld. Disse mellemløsninger koster også penge. 

 

Som bekendt startede for 2 år siden digitaliserings udvalget med at projektere udskiftning af den forældede 

teknik med digitalt udstyr, som efter forelæggelse for bestyrelsen har været præsenteret for KIIIP flere gange 

dog uden positive og klare tilkendegivelser. Nu har vi lavet et mere detaljeret oplæg til digitaliseringen af TV-

teknik og håber denne gang på positive meldinger. 

 

Tiden har aldrig før været så aktuel som nu til udskiftning til nyt teknologi. Serviceteknikerne og for den sags 

skyld også forhandlere i Danmark, som reparerer udstyret, kan ikke i længden blive ved med at holde det gam-

le udstyr ”levende”, da reservedele ikke længere kan skaffes for noget udstyrs vedkommende. 

 

Vi har digitaliseret i radioens nyheds- og aktualitetsafdelingerne, men ikke 100%. Disse er gennemført uden 

tilskud udefra, men det har sikkert gået ud over udskiftning af teknikken i TV på grund af besparelser andre 

steder for at få råd til at købe disse. 

 

Det er meget dyrere at digitalisere TV end radio og kan ikke gennemføres uden anden form for finansiering. 

Hvis KNR skal løse sine public service forpligtelser, må man også sørge for, at man ikke bliver agter-udsejlet 

med hensyn til teknikken. 

 

KNRs hjemmeside skal udvikles hele tiden og med hensyn vedligeholdelse af servere og andre IT arbejds-

pladser, vil det være omsonst ikke at udvikle infrastrukturen til at starte med før alt andet. Der er stor interesse 

for at følge med i KNRs hjemmeside udefra. 

 

Deltagelse i IBC-messen  i Amsterdam for nogle teknikere og IT-chefen medførte positive tilkendegivelser fra 

deltagerne i form af bedre kontrakter og flere redskaber til at kunne planlægge den fremtidige tekniske udvik-

ling i KNR.  
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Det er meget vigtigt, at alle edb- og harddisk-arbejdspladser kører upåklageligt på en arbejdsplads som KNR 

og derfor skal IT-afdelingen roses for deres engagement for deres arbejde. 

 

Regionalafdelinger i nord og syd: 
Udstyret, som for det meste er arvegods fra KNR i Nuuk, er også meget forældet. Selvom man sender det de-

fekte udstyr til Nuuk til reparation, varer det ikke længe før den sendes retur igen til reparation. 

 

Der er i løbet af året indkøbt kun lidt teknisk udstyr, p.g.a. økonomien, men også da man har været tilbage-

holdende med at investere i nyt analogt udstyr, da det ikke kunne betale sig i fremtiden. Til opstart på digi-

talisering i regionerne, vil man på radioens vedkommende, starte med Daletarbejdspladser som i Nuuk. 

 

Optage- og redigeringsudstyret til TV nyheds indslag er under lavmålet, men takket være medarbejdernes tål-

modighed, produceres der stadigvæk indslag til Qanorooq. 

 

Personale: 
IT-supporter elev gennem 2 år færdiggjorde sin uddannelse i juni måned og blev fastansat i KNRs IT-afdeling 

som IT-supporter. Desværre opsagde vedkommende sin stilling pr. 1. januar 2006, da han havde fået arbejde et 

andet sted. 

 

I forbindelse med flytning til TV-bygningen, blev lagerforvalteren og pedellen i radiohuset opsagt fra deres 

stillinger. 

 

En ny elev i elektronikfag startede sin 4½ års uddannelse i KNR pr. 1. august 2005. Han skal under sin læretid 

igennem afdelingerne TV-service, radio-service og IT-afdelingen. 

 

Der er i løbet af året holdt flere kurser for IT-mandskabet. 

 

Driftkoordineringsmøder med Tele Greenland: 
Driftkoordineringsmøderne med Tele Greenland pågår, dog med lidt længere mellemrum end tidligere. Man 

fremlægger de fremtidige planer for hinanden og laver fælles henvendelser til Hjemmestyret, især på returkæde 

området. 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet, som indstilles til landsstyrets godkendelse. 

 

Nuuk, den 16. februar 2006  

 

Direktion 

 

Lars Lennert-Sandgreen 
direktør 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

Juaaka Lyberth  Rigmor Høegh Lisbeth Søvndahl Pedersen 
Formand Næstformand 

 

 

Sofia Geisler  Svend Møller Mikisoq Lynge  

 

 

Peter Lynge 
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Revisionspåtegning 

Til ejerne af Kalaallit Nunaata Radioa 
Vi har revideret årsregnskabet for Kalaallit Nunaata Radioa for regnskabsåret 2005. 

 

Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at ud-

trykke en konklusion om årsregnskabet. 

 

Den udførte revision 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og i overens-

stemmelse med regler og anerkendt regnskabspraksis gældende for offentlige virksomheder under Grønlands 

Hjemmestyre. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprø-

vevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisio-

nen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, 

som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, 

at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2005. 

 

Supplerende oplysning 
Revisionen har ikke omfattet budgettallene og de i årsberetningen anførte oplysninger om udsendelsernes for-

deling og omfang mv. 

 

Nuuk, den 16. februar 2006 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

 

Peter A. Wistoft 
statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre gældende regler. 

 

Indtægter og udgifter medtages i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Der er ikke medtaget værdi af virksomhedens faste anlæg (bygninger mv.), da disse finansieres og udgiftsføres 

i Landskassens regnskab. 

 

Driftsmateriel udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

 

Feriepengeforpligtelse og andre forpligtelser overfor funktionærer og tjenestemænd 

Der er i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre almindeligt gældende regler ikke afsat ferie-

pengeforpligtelse til funktionærer. 
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Resultatopgørelse   1. januar – 31. december 
 
 

Regnskab Budget Regnskab
2005 2005 2004

Note DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000

Tilskudsbevilling 1 54.698 53.760 52.164
Andre indtægter 2 5.967 6.045 7.282

Indtægter 60.665 59.805 59.446

Løn & honorar 3 39.600 39.222 38.451
Personaleomkostninger 4 3.074 2.726 2.429
Produktionsomkostninger 5 3.914 3.078 2.910
Kontrakter og forpligtelser 6 2.840 2.716 2.618
Administration 7 2.742 2.408 3.201
Biler & taxa 8 457 454 389
Materiel & IT 9 5.798 5.131 4.403
Bygningers drift 10 4.953 4.776 2.926

Omkostninger 63.379 60.511 57.327

Resultat før finansielle poster (2.713)            (706)               2.119             

Finansielle indtægter 11 120 111 92
Finansielle udgifter 12 60 95 131

Årets resultat (underskud) (2.653) (689) 2.080  
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Balance 31. december 
 

Regnskab Regnskab
Note 2005 2004

DKK ’000 DKK ’000

Tilgodehavender fra salg 13 589 988
Andre tilgodehavender 14 146 67
Periodeafgrænsningsposter 15 16 82

Tilgodehavender 750 1.137

Likvide beholdninger 33 3.830

Omsætningsaktiver 783 4.968

Aktiver i alt 783 4.968
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Balance 31. december 
 
Passiver 

Note 2005 2004
    DKK ’000 DKK ’000

Overført fra tidligere år (underskud)  (1.382)                    (3.463)                     
Overført resultat (underskud)  (2.653) 2.080

Egenkapital (negativ)  (4.035) (1.382)

Lån Grønlands Hjemmestyre 0 1.350

Langfristet gæld 0 1.350

Lån Grønlands Hjemmestyre kortfristet del 0 600
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.492 1.798
Anden gæld 16 2.326 2.602

Kortfristet gæld 4.818 5.000

Gæld i alt 4.818 6.350

Passiver i alt 783 4.968
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Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 

Note 2005 2004
DKK ’000 DKK ’000

Bevilling 54.698                52.164                     
Forbrug (57.351) (50.084)

 (2.653)                 2.080                       

Ændring i tilgodehavender 387                     (335)                         
Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger 418 740

Pengestrømme fra drift (1.848) 2.486

Afdrag på lån Grønlands Hjemmestyre  (1.950) (600)
Optagelse af lån Grønlands Hjemmestyre  0 0

Pengestrømme fra finansiering (1.950) (600)

Ændring i likvide midler (3.798)                 1.886                       
Likvider ved periodens begyndelse 3.830 1.945

Likvider 31. december 33 3.830
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 Noter 
Regnskab Budget Regnskab

2005 2005 2004
DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000  

1. Tilskudsbevilling  
Ordinær bevilling 53.760           53.760           52.164           
Tillægsbevilling 938                -                     -                      
 
2. Andre indtægter
Radioreklamer 24                  150                43                  
Levende reklamer 510                300                289                
Combireklamer 362                500                487                
Skiltereklamer 2.163             2.500             2.439             
Web reklamer 8                    80                  -                     
Tekst TV 433                470                470                
Sponsorer 855                625                936                
Meddelelser/lykønskninger 1.714             1.500             1.486             
Provision - meddelelser (269)               (150)               (145)               
Salg af udsendelser 108                100                329                
Salg af ophavsrettigheder -                     10                  24                  
Salg af materiel 10                  -                     23                  
Udlejning af materiel -                     -                     99                  
Udlejning af mandskab 52                  -                     41                  
Tilbagebetalt honorar -                     -                     965                
Konstaterede tab på debitorer (3)                   -                     (7)                   
Indgået på tidl afskr fordringer 12                  -                     -                     
Ændring forventet tab på debitorer (13)                 (40)                 (198)               

5.967           6.045           7.282            
 
3. Løn & honorar
LØN
Bestyrelseshonorar 403                403                492                
Løn 31.055           30.762           29.441           
Variable tillæg 1.819             1.755             1.773             
Overarbejde 468                388                469                
Engangsvederlag 86                  21                  64                  
Feriepenge fratrådte 664                737                662                
Særligt ferietillæg 1,5% 407                407                391                
Pensionsbidrag 1.939             1.944             1.757             
ATP 19                  17                  26                  
Aflønning via Grl. Hj.styre 540                457                427                
Pressefor. feriehjlp.fond 69                  71                  68                  
Efter- og videreudd.fonde 59                  63                  64                  
SIK Oplysnings-og uddan.fond 11                  5                    10                  
Ændring skyldig regulering løn (529)               (330)               613                
Elevrefusion (46)                 -                     -                     
LØN I ALT 36.964           36.698           36.256            
HONORARER
Honorar A-indkomst 1.968           2.021           1.833           
Honorar B-indkomst 2                  150              244              
Timer købt af virksomheder 666              353              118              
HONORAR I ALT 2.636           2.524           2.195           

39.600         39.222         38.451          
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Noter 
Regnskab Budget Regnskab

2005 2005 2004
DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000  

 
4. Personaleomkostninger
Rejser til-/fratrædelse + sygdom 283                226                572                
Flytning og pakning 435                465                29                  
Vakantboliger & opmagasinering 989                631                548                
Kantinedrift 225                240                -                     
Feriefrirejser 175                248                147                
Boligtelefoner 131                142                135                
Kursus og efteruddannelse 313                338                293                
Personalepleje 212                125                380                
AEB bidrag 312                312                325                

3.074           2.726           2.429           
5. Produktionsomkostninger
Produktionsrejser 1.572             938                1.226             
Produktioner 2.016             1.853             1.477             
Kulisser 96                  50                  25                  
Kostumer, rekvisitter, præmier, traktementer 140                189                105                
CD 90                  48                  77                  

3.914           3.078           2.910            

6. Kontrakter og forpligtelser
Koda 1.328             1.307             1.314             
NCB & EBU 29                  20                  30                  
Ophavsrettigheder forfattere m.fl. 198                199                161                
Gramex 298                175                153                
DR udsendelser 149                200                151                
Vejrmeldinger TV 190                184                186                
Satellitaftaler 41                  21                  20                  
TV2 udsendelser 299                300                295                
Ritzaus Bureau 307                310                307                

2.840           2.716           2.618            
7. Administration
Kontorartikler 64                  74                  73                  
Tryksager 128                90                  78                  
Telefon-fax-datalinier 952                847                1.156             
Porto - postboksleje 30                  33                  59                  
Tidskrifter/bøger 89                  114                87                  
Mødeudgifter 68                  26                  27                  
Annoncer 86                  10                  124                
Nyanskaffelser 2                    -                     15                  
Reklameartikler -                     -                     43                  
Tjenesterejser 547                419                378                
Bestyrelsen -                     275                302                
Bankgebyrer 10                  14                  13                  
Repræsentation 37                  23                  34                  
Advokatbistand 414                329                324                
Anden konsulent bistand 253                90                  407                
Revision 63                  65                  77                  
Ej attest fakt indev måned -                     -                     -                     
Øredif (0)                   -                     0                    

2.742           2.408           3.201            
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Noter 
Regnskab Budget Regnskab

2005 2005 2004
DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000  

8. Biler & taxa
Indkøb af motorkøretøjer -                     -                     -                     
Brændstof + rep/vedl. biler 185                156                133                
Motorafgift + forsikring 91                  135                96                  
Leje af biler 40                  13                  19                  
Taxa 141                150                141                

457              454              389               
 

9. Materiel & IT
Køb materiel produktion 1.950             1.639             1.052             
Køb møbler og kontorinventar 359                295                157                
Lyd-og videobånd 177                303                303                
Internet server 404                340                146                
Leje af materiel 598                234                268                
Rep & vedlh materiel, værktøj, batterier 318                345                288                
Serviceaftaler 194                101                -                     
Teknisk bistand 27                  -                     314                
Køb hardware 722                756                719                
Køb software 20                  50                  425                
IT-licenser 454                456                65                  
IT-drift 118                112                217                
IT extern bistand 457                500                448                

5.798           5.131           4.403            

 
10. Bygningers drift
Husleje 392                347                374                
Ombygning 2.386             2.365             361                
Indvendig vedligeholdelse 387                298                258                
Udvendig vedligeholdelse 90                  50                  0                    
Flytning 35                  60                  -                     
Alarm og sikring 182                197                188                
Rengøring 563                487                594                
Snerydning 56                  71                  43                  
Opvarmning 284                280                250                
Elektricitet 474                494                731                
Vandafgift 80                  103                103                
Renovation 24                  24                  24                  

4.953           4.776           2.926            
 
11. Finansielle indtægter
Renteindtægt debitorer 27                  -                     -                     
Renteindtægt bank 93                  111                92                  

120              111              92                 
 
12. Finansielle udgifter
Renteudgift kreditorer -                     -                     -                     
Renteudgift Grl.hjm. 60                  95                  131                
Renteudgift, bank -                     -                     -                     

60                95                131               
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Noter 
Regnskab Budget Regnskab

2005 2005 2004
DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000  

 
13. Tilgodehavender fra salg
Eksterne debitorer 522                792                
Incasso debitorer 317                434                
Hensat til tab på debitorer (250)               (237)               

589 988  
 
14. Andre tilgodehavender
Dep.Blok 7 Grl.Bank 5213468 9                    9                    
Depositum samlekonto 64                  44                  
Bankrente tilgode -                     -                     
Rejseforskud -                     -                     
A/C Løn (0)                   -                     
For meget udbetalt løn -                     -                     
Madkøb kantine -                     -                     
Personaletilgodehavender 74                  14                  

146 67  
 
15. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte omkostninger 16                  82                  

16 82  
 
16. Anden gæld
Mellemregning med ønskekoncert 16                  13                  
A-skat,tilbageholdt 1.135             1.100             
Skyldig ATP -                     17                  
Skyldig løn 191                260                
Skyldig pension 152                60                  
Skyldig lønregulering 147                675                
Skyldige feriepenge 283                160                
Skyldige omkostninger 402                317                

2.326 2.602  
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De seneste års udvikling i KNR 
 

KNRs bevilling 1994-2006

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

1.
00

0 
kr Bevilling årets priser

Bevilling 1994 priser
Lineær (Bevilling 1994 priser)

Bevilling årets priser  46.69  48.48  46.56  59.73  47.90  48.57  49.32  49.23  56.08  51.55  52.16  53.76  54.55

Bevilling 1994 priser  46.69  47.51  45.14  57.56  45.66  45.99  45.90  44.38  48.68  43.89  43.43  44.16  44.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 

Udvikling i andre indtægter 1995-2005
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Arctic TV
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Programmer købt af lokal radio og tv - opdelt pr. forening. 
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