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Forord

Medieverdenen er fortsat i en rivende udvikling i disse år og KNR bestræber sig kontinuerligt at udvikle programfla-
den med de økonomiske rammer der følger med i Public Service Kontrakten (PSK) som årligt andrager ca. 68 mio. 
kr.

På side 11 kan man se aktivitetstimerne i 2021. Samlet set har KNR leveret flere timer i forhold til de i Public Ser-
vice Kontrakten anviste timer. Dette skyldes primært på radiosiden, at KNR efter godkendelse af de seneste anviste 
timer har ændret på nogle programflader til direkte radio. På Tv-siden har KNR på trods af Covid-19 pandemien 
kunnet levere flere egenproducerede timer blandt andet ved indførelse af et aftenshow lignende koncept to gange 
ugentligt, samt ved effektivisering af produktionen, specielt under sport. Dog har KNR ikke kunnet opnå ønskede 
timer for indkøb af eksterne producenter i Grønland. Dette skyldes alene, det ekstraordinære Inatsisartutvalg i april 
2021, hvor KNR måtte bruge flere penge til gennemførelse af vælgermøder på kysten samt indkøb af grafik og 
talprogram til at styre både kommune- og Inatsisartut valg på én gang.

I takt med at Covid-19 kom til Grønland medio marts 2020 har KNR været ramt af rejse restriktioner, aflysning af 
forskellige grønlandsmesterskaber indenfor alle idrætsgrene. Dog blev der gennemført en masse sport i perioder, 
hvor man lempede for restriktionerne som foregik i Nuuk, hvilket gjorde at KNR kunne lave rigtig mange timer i TV 
ved at transmittere.

Fælles for KNRs platforme arbejdes der i følgende sæsoner:

Sæson A går fra 1. januar til ca. 21. juni.

Sæson B går fra ca. 22. juni til ca. 22. august, hvor man skærer ned på udsendelser pga. ferie-afholdelse, afspad-
sering mm.  KNRs mandskab er meget hængt op ved særlige begivenheder såsom landstingsvalg mm, hvor der 
kræves fuld dækning af begivenhederne og netop derfor er sæson B et oplagt tidspunkt for at afholde ferie og 
afspadsering.

Sæson C går fra ca. 23. august 31. december. 

Det er stadig vigtigt for KNR at følge med i udviklingen og styrke de nye mediaplatforme. Det er fortsat et strate-
gisk mål i de kommende år at udvikle sendefladerne og platformene for at imødekomme seernes og lytternes krav. 
Vi må dog erkende, at på trods af ny teknologi som ikke kræver store personalemæssige ressourcer eksempelvis 
til afvikling, samt effektiviseringer på produktionssiden, så har KNR nået et maksimum i forhold de personalemæs-
sige og økonomiske rammer for at kunne levere flere timer. 

KNR anskaffede sig i 2017 en teknisk platform der hedder NeXT, som over tid har kunnet hjælpe medarbejderne i 
KNR til at være mere effektive og hurtigere. Det har taget nogle år at udvikle og tilrette platformen og i 2020 færdig-
gjorde man projektet og i dag præsterer medarbejderne ca. 30 % mere årligt. 

God læsning

Karl-Henrik Simonsen

Direktør for Kalaallit Nunaata Radioa
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KNR Radio 

Fra andre producenter i Grønland (R1)

I 2021 har KNR Radio indkøbt 172 radiotimers udsendelser fra kysten, hvor kravet er 75 timer. KNR Radio har fort-
sat samarbejde med lokalradioer og freelancere på kysten, der arbejder i tidsbegrænsede perioder, og i dette år har 
fokus på indhold været på dokumentarer og personlige beretninger. Men også sport og danske udsendelser. 

Lokalradioer og freelancerne leverer primært temaer som omhandler idræt, sundhed og kunst og kultur.

Egenproduktion (R2)

Til daglig starter radioen 6.30 og slutter ca. 19.00, hvor resten af aftenen og natten er genudsendelser. Nunatta ni-
paa, Inuiaat tillernerat og Inuushow er blandt de direkte udsendelser i flowformat og af længere redigerede udsen-
delser, kan vi blandt andet nævne Oqaluttuarisaanerput ilisaritipparput, Aqqutiga, Appilaaruk, mm. 

KNR Radio har 20 medarbejdere til at levere 2.790 timers ny produceret radio iht. Public Service Kontrakten, men 
påtrods af kravet leverer KNR over 3.000 timer årligt.

KNR Radio er sårbar mht. sygdom og andet fravær på grund af de få personalemæssige ressourcer.  De dage 
hvor der er sygdom er radioen nogle gange nødsaget til at droppe de allerede programsatte direkte og redigerede 
udsendelser. Dette bevirker også at KNR har udfordringer hvad angår kompetence udvikling, hvor en eller flere 
medarbejdere må forlade produktionen i perioder for at udvikle deres kompetencer. Ofte må man reducere produk-
tionerne i en periode for at gennemføre kompetenceudviklingen eller foretage disse i weekenderne, hvor medarbej-
derne reelt skulle have haft fri.
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Børn og unge (R3)

B&U er delt op i to, børneafdelingen og ungeafdelingen. Issittormiuaqqat producerer 2 x TV-udsendelser om ugen 
for børn, med fokus på læring og underholdning. Desuden laver de radio for børn, mandag-fredag kl. 9.30-10. Ung-
domsprogrammet Inuushow sender en times direkte radio, hver dag fra mandag til fredag samt en TV-udsendelse 
om ugen. Ungdomsredaktionen laver ungdomsnyheder, aktualitet for unge, får besøg af kendte unge, debatterer 
hvad unge laver i dagens Grønland, inddrager andre unge både i radioen og TV mm. Redaktionen der tæller en 
redaktør og tre programtilrettelæggere, samt to teknikere har til huse nede i kælderen i KNRs bygning i Issortarfik 
1 (Møbelmagasinets gamle lokaler). De har indrettet sig både med Issittormiuaqqat og Inuushows TV-studie, hvor 
de også har kontor og kreativt rum.  De unge medarbejdere i B & U har således rigtig mange deadlines hverdag og 
ugentligt, hvilket bevirker, at de må løbe meget stærkt for at følge med. Det er en fremtidig plan, at flytte børneradio 
til weekenderne, da vi iht. lytter og seer undersøgelserne er bekendt med, at børn på institutioner ikke bruger KNR’s 
børneradio til dagligt, da man har andre aktiviteter på institutionerne i løbet af formiddagen. 

Børn og Unge producerede 183 timer mere i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 300 timer. 

Kunst og kultur (R4)

Kunst og kultur fylder en del på samtlige flader i KNR Radio, både live-udsendelser og længere varende redigerede 
udsendelser. 

Morgenprogrammet Nunatta Nipaa beskæftiger sig ofte med kultur, særligt når det er aktuelle emner, blandt andet 
nye musikudgivelser, kunstudstillinger, bøger mm. – men også kortere biografier af kunstnere. Kulturprogrammet 
”Qulleq”, som er et længere redigeret program, beskæftiger sig dybere med kultur, hvor man beskæftiger sig med 
både ældre- og moderne grønlandske kultur. 

Kunst og Kultur producerede  20 timer mere i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 1300 timer. 
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Idræt (R5)

I 2021 har vi ugentligt sendt idræt i radioen, dog med undtagelse af sommerperioden. KNR Radio sender halvan-
den times sportsudsendelse hver uge. Udsendelsen sendes direkte fra studiet, hvor man beretter om forskellige 
idrætsbegivenheder fra både ind- og udland. Selvom 2021 som det foregående år også har været præget af Corona 
nedlukninger, så blev flere Grønlandsmesterskaber afholdt, hvorfra vi transmitterede eller versionerede mesterska-
berne, der hvor det var muligt. 

Idræt producerede 25 færre timer i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 110 timer. 

Nyheder og aktualitet (KNR Radio) (R6)

Morgenprogrammet Nunatta Nipaa og formiddagsprogrammet Inuiaat tillernerat har været de primære sendefla-
der for aktualitet i KNR Radio. Hvor Nunatta Nipaa beskæftiger sig med lettere, aktuelle stoffer, så laver Inuiaat 
tillernerat mere dybdegående og nyhedsrelaterede aktuelle temaer. 

Aktualiteten spiller en stor rolle af valget af emner i de udsendelsesformater. 

Nyheder og aktualitet Radio

KNR har sendt radioaviser syv gange om dagen i hverdagene, og to i weekenderne, mens der blev sendt fem 
radioaviser i hverdagene i sommerperioden og to i weekenderne. Alle radioaviser blev sendt på to sprog. Alle 
beredskabsmæssige pressemøder om Covid-19 samt det længere varende strømsvigt i Nuuk, blev sendt direkte i 
radio og TV på både grønlandsk og dansk. 

Der er udsendt 72 timer flere nyheds- og aktualitet i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 1.050 timer. 

Undervisning og sundhed (R7 og R8)

Undervisning og sundhed har indgået som en stor del af udsendelserne. Især under Coronapandemien. Dette sker 
primært både i live-udsendelserne, længerevarende redigerede udsendelser og udsendelser for børn og unge, tit 
uden direkte link til emnerne, men mere som en del af emnerne. Heri kan vi som eksempel nævne Issittormiuaqqat, 
som tit beskæftiger sig med læring til børn, i form af ord, tal og lande.

Der er udsendt 7 timer mere undervisning i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 20 timer og 15 timer 
mere sundhed i forhold til de i Public Service aftalte 10 timer.

Danske udsender R9

KNR Radio har siden vinteren 2019 genoptaget samarbejdet med en privat producent om at levere portrætter og 
samfundsrelevante udsendelser på dansk. 

Der er udsendt 43 timer flere danske udsendelser i forhold til de i Public Service kontrakten aftalte 320 timer. 
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KNR TV

Andre producenter i Grønland (T1)

Andre producenter i Grønland har formået at producere 3 tema-programmer om ugen i sæson A og C i ca. i 36 uger 
med i alt 108 programmer, lige undtaget i marts måned hvor der var mange direkte valgudsendelser. 

Af eksterne producenter kan nævnes, Nanoq Media og Sisimiut TV samt private videoproducenter fra Uumman-
naq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk ydede et godt billede af dagens Grønland i de tema-pro-
grammer de producerede. Julekalenderen i 2021 var lavet af kreative folk fra Qaqortoq. 

Som nævnt har KNR i de senere år etableret faste samarbejdspartnere ude på kysten. Disse eksterne producenter 
har fokus på indhold til vores tema-produktioner som beskrevet i Public service kontrakten, KNR købte 73 timer fra 
andre producenter – 27 timer mindre end forventet, dette på grund af valg til Inatsisartut og kommune. At afvikle 
to 2 valg på én gang havde en stor indvirkning på udsendelsesvirksomheden i de første måneder i 2021, når der 
udskrives valg i utide, så har KNR ingen chance for at budgettere valgudsendelserne som vi normalt gør. Dette 
bevirker, at KNR må reducere på eksempelvis indkøb af eksterne produktioner, administration mm.

Egenproduktion i KNR (T2)

KNR har formået at producere 846 timers TV.  Programmer som Issittormiuaqqat, Inuushow, Qanorooq, valgudsen-
delser, Qangattaq, Illeq, Qimmassalaarfik, Appiguk, IKUMA , Piorsarsimassuseq qanimut samt 209 timer sport.                                                                                                                                        

2 valg på én gang i foråret prægede programfladen, hvor en lang række vælgermøder vedr. kommunevalg og deref-
ter Inatsisartut valg dominerede i TVs sendeflade. Det at håndtere to store valg på én gang gav store økonomiske 
udfordringer for KNR. For at kunne køre disse to valg på éngang måtte KNR investere i grafisk udstyr i samarbejde 
med Next-edition som har erfaringer med andre store event, hvor tal og prognoser indgår. Dette viste sig at være 
en rigtig god investering, værterne kunne fra studiet selv vælge grafik, tal og prognoser løbende under hele val-
gaftenen og på trods af, vi håndterede to store valg på engang, så lykkedes det rigtig godt, at give befolkningen 
løbende information og mandatfordelinger allerede meget tidligt i forløbet.

En ny koncept til fredags underholdning med gætteleg om historiske og kulturelle spørgsmål blev stillet, levende 
musik fra studiet samt sms-konkurrence blev bearbejdet i løbet af sommeren til visning i sæson C. I forbindelse 
med SMS-konkurrencerne har KNR valgt at donere 2 kr. pr. SMS til et velgørende formål, som vinderne af konkur-
rencerne selv må vælge, således har KNR i 2021 doneret over 210.000 kr. til velgørende formål i Grønland.

I de senere år er samarbejdet med NTK på TV reduceret markant, der i dag kun er 2 aktive Tv-foreninger, derfor har 
det været nødvendigt at etablere samarbejde med andre professionelle eksterne leverandører der ikke har direkte 
kontakt med TV-foreningerne.  De TV-foreninger der i dag er organiseret under NTK er kommercielle leverandører 
af satellit-tv og streaming tjenester som ikke har en egen produktion som er egnet til at vise på national Tv. Dette 
skyldes ikke manglende vilje, men et tegn på, at de også er økonomisk hårdt presset af eksterne udenlandske 
streamingtjenester.
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Børn og Unge (T3)

Der er produceret 17 ekstra timers TV til Børn og Unge der iflg. Public Service kontrakten skulle være på 50 timer. 
TV-afdelingen har 2 teknikere samt teknisk- faciliteter til Børne & ungdomsafdelingen for at støtte op om de fire 
programmedarbejdere. 

Den nye redaktion hos B & U-afdelingen har udviklet nye udsendelseskoncepter. Issittormiuaqqat,  2 udsendelser 
for børn mandag og fredag, med fokus på læring og underholdning. Inuushow om onsdagen til ungdommen har 
ungdomsnyheder og aktualitet, besøg af unge rollemodeller, idræt, satire mm.  Redaktionen har en redaktør og tre 
programmedarbejdere der har til huse nede i kælderen i KNR’s bygning i Issortarfik 1 med studiefaciletter til begge 
programmer samt kontorlandskab til medarbejderne.  

Idræt (T4)

KNR etablerede en stilling som sportskoordinator i 2020, hvilket har givet KNR mulighed for at producere flere 
timer, hvad angår sport, ligesom der er indgået samarbejdsaftaler med GIF i den forløbne periode.  Det har resul-
teret i et meget bedre planlægningsarbejde for KNR Tv og dette har så resulteret i, at vi har kunnet præstere 209 
timers TV fra idrætsbegivenheder, hvilket må betegnes som et tilfredsstillende resultat, selvom Covid – 19 satte 
sine begrænsninger. Det  lykkedes at afvikle GM i Futsal for damer og herrer i april og umiddelbart derefter Arctic 
Sport. GM i håndbold i maj, damelandsholdet i håndbold var til kvalifikationsturnering i USA i august og for første 
gang afvikles Arctic X Prix, elbil rally i Kangerlussuaq i den sidste weekend i august. ”Grønlands stærkeste mand” 
blev gennemført i Inussivik i september. Futsal landsholdet var med til en international turnering i oktober hvor 
KNR sendte alle kampe. 

Når der er tale om grønlandske idrætsudøvere i udlandet deltager i udenlandske turneringer eller konkurrencer, 
eller andre større nationale mesterskaber er det nødvendigt, at KNR har sponsorer til disse arrangementer. Sponso-
rerne sikrer, at KNR i højere grad kan komme til stederne og transmittere direkte fra flere idrætsbegivenheder eller 
transmittere andre udbyderes tv-udsendelser og dermed også rettigheder. Dette vil også være nødvendigt i frem-
tiden, hvis KNR skal have mulighed for at transmittere flere tv-timer for dermed også styrke og animere flere til at 
dyrke idræt og et sundere liv i fremtiden.
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Kunst og kultur (T5)

TV fik prodceret 238 timers kunst og kultur i 2021, hvilket er 18 timer mere end de i Public Service Kontraktens 220 
timer.

Illeq, KNR’s  aftenshow sendes to gange ugentligt, tirsdag og torsdag med 55 minutters varighed.  

 Illeq tager udgangspunkt i kultur, samfund, undervisning og sundhed. Illeq beskæftiger sig med de emner og begi-
venheder som vi oplever i dagens Grønland. ”live-udstyr” på kysten giver gode muligheder for direkte og relevante 
interviews, live. 

6 høringer om Kuannersuit i februar måned i Qaqortoq, Narsarsuaq og i Narsaq blev sendt direkte simultantolket.

Underholdningsprogrammet Appiguk kørte i foråret fra Ilulissat, udsendelserne blev forproduceret i efteråret 2020, 
det har vist sig at være en god investering.  Qangattaq i Nuuk samt Qiimmassalaarfik, med grønlandsk musik blev 
sendt i flere fredage i løbet af foråret. Corona pandemien satte selvsagt mange restriktioner for at komme ud på 
kysten og blot det at kunne have gæster i studiet gav til tider store udfordringer.          

Bispevielse I Nuuk med deltagelse af dronningen fra Hans Egedes Kirke i Nuuk blev sendt direkte   ultimo oktober.   

KNR’s Juleshow fra Nationalteatret, ny julekalender for børn, Grønlandsk jul i Danmark, Korsang fra kysten, DR’s 
julehilsen samt Aavaat koret’s store arrangement i Christians Kirke på Amager var eksempler på juleprogrammer 
i 2021. Derud over sendte Tv for første gang, direkte  julegudstjenester både den 24. december og den 31. de-
cember. Dette blev gjort på grund af, at kirkerne også var underlagt restriktioner på grund af Corona pandemien. 
Normalt bliver disse gudstjenester kun transmitteret via radio.
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Nyheder og aktualitet T6)

Der er produceret 329 timer TV nyheder og aktualitet, hvilket er 109 timer mere end de i Public Service kontrak-
tens tal. Forøgelsen skyldes primært at nyhedsafdelingen har været med til at dække kommune og Inatsisartut 
valg samt et utal af pressemøder på baggrund af Corona pandemien. Alle udsendelser blev gennemført på begge 
sprog, grønlandsk og dansk med simultantolkning på KNR2. 

Corona  pressemøderne har været prioriteret højt, for at informere befolkningen om den aktuelle corona-situation, 
pressemøderne blev dækket i live radio, tv og web og der er sat journalistiske kræfter af til opfølgning. Det gør 
selvfølgelig det, at man så har måttet neddrosle eller nedprioritere andre opgaver.

Qanorooq er blevet sendt med de faste sendetider på 20 minutter på stort set alle hverdage og sommerudgaven 
på 10-12 minutter er sendt som planlagt. Qanorooq bliver dernæst versioneret med danske undertekster og genud-
sendes senere på aftenen.

Undervisning (T7)

Der er ikke produceret undervisning eller lærende Tv  særskilt. Dog er der mange udsendelser der kan kaldes læren-
de Tv, men er kategoriseret som f. eks. kunst og kultur.

Sundhed (T8)

Der er produceret 3 timers sundhed og er 7 timer færre end det Public Service kontraktens 10 timer.

Danske udsendelser (T9)

Der er produceret simultantolket dansksproget valgudsendelser omkring kommune og Inatsisartut valg via KNR2. 
Det samme gælder egentlig alle beredskabsmeddelelser for så vidt angår Corona pandemien, men er ikke talt med 
i vores statistik for danske udsendelser, da det er ikke er KNR som har produceret dem. 

Versioneret til dansk (T10)

Der er produceret 236 timers dansk versionerede udsendelser i 2021, hvilket er 156 timer mere end de i Public 
Service kontraktens anviste tal. Dette er hovedsageligt Qanorooq samt valgudsendelser.

Samlede TV-timer (T11)

I TV skal KNR iht. til PSK levere minimum 715 timers TV-udsendelse i 2021, men formåede at producere 836 
timers TV, hvilket er 131 flere timer.

KNR TV har en journalistisk redaktion på 4 medarbejdere, som skaber gode programmer, teknikere og andre med-
arbejdere er med i en god produktionsteam, - en udvikling som kommer seerne til gode. TV har ligesom alle andre 
virksomheder, været hårdt presset under Covid-19, men har alligevel formået at levere rigtig mange timer som 
skyldes medarbejdernes store engagement. Det skal de have tak for. 
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Teknikdelen i både Radio og TV
Teknik er en funktion der leverer ydelser 24/7 alle ugens dage året rundt.  Selv om teknikafdelingen er en lille 
afdeling, har KNR yderst komplekse og avancerede systemer. Det giver særligt komplekse udfordringer at der er 
to huse, hvor teknisk udstyr er placeret og det betyder, at der i Issortarfik 1 (radiobygningen) må placeres tekniske 
installationer i små uegnede lokaler og flexibilitet og muligheder begrænses drastisk da hoved installationer er 
placeret i Tv’s bygning.

KNR har siden 2017 incl. 2020 og formodentligt fortsat ind i 2022 været i en situation, hvor alt gammelt og nedslidt 
udstyr skal udskiftes, opgaven er krævende da udstyret pga. 24/7 drift må udskiftes hvert 3-5 år.  KNR TV gik en-
delig over til at sende i HD i 2020, det betød en markant forbedring i billedkvalitet på udsendelser over hele landet.  
KNR har siden sidste år haft dialog med Tusass om at opgradere distributionsnettet i Grønland og dermed KNRs 
TV-signal til HD. Det er lykkedes Tusass af indgå en aftale med Naalakkersuisut om at opgradere distributionsnet-
værket fra SD-signal til HD-signal pr. 21. juni 2020. Dette arrangement blev markeret med, at Naalakkersuisoq for 
Infrastruktur officielt skiftede signalet i forbindelse med aftenunderholdningen ifm. nationaldagen. 

Vi må således også forvente, at udviklingen fortsat vil gå rigtig stærk indenfor det vi kender som flow-tv. Rigtig 
mange andre Tv-distributører rundt omkring i verden overgår mere og mere til streaming af tv-signaler, hvilket også 
vil have en vis indvirkning på vores fremtidige tv-distribution indenfor de kommende 10 år.

KNR-medarbejdere har været banebrydende i forhold til at man sammen med leverandør af produktionsteknik har 
udviklet produktions tekniske løsninger, der går på tværs af de tre platforme nyheder, radio og TV og senere Web. 
Afdelinger og medarbejdere har med deres know-how selvstændigt haft indflydelse på arbejdsprocesser og krav 
til produktionsudstyret. Det har gjort, at KNR også sidder til bords når andre store europæiske tv-udbydere snakker 
teknik og fremtidige løsninger for tv og radio.

Dette er lykkedes KNR af at være bagerst i køen i udvikling til nu at være helt fremme i første række i europæiske 
sammenhænge.  Effektive produktionsprocesser udvikles konstant og medarbejdere kan i meget højere grad ud-
føre funktioner selv. Dette har betydet at KNR har kunnet øge kvaliteten og mængden af programmer ved at kunne 
fokusere på nye og spændende program flader inden for samme økonomiske rammer.  

KNR blev primo oktober inviteret til at deltage i European Broadcast Union til at lave indlæg omkring KNR-TV- og 
radio afviklingssystem NXT. 

KNR-teknik afdeling har i årets løb med know-how og tekniskbistand bidraget til at støtte op om, at Naalakkersui-
sut nu har fået et professionelt presserum, hvor teknologien er tidssvarende og tilpasset Naalakkersuisuts behov. 

Personalet har således leveret mere end de i Public Service kontrakten påkrævede timer, dette på trods af Corona 
pandemien, samt alle de restriktioner der fulgte med i kølvandet af dette.  De har på trods for personalemæssig 
underbemanding leveret aktualitet, nyheder, kultur og beredskabs mæssige informationer og dermed givet befolk-
ningen den nødvendige information.
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Aktivitetstimer i 2021

Note Aktivitetstal i timer iflg. kontrakt i 2021 Kontrakt Realiseret Afvigelse

RADIO
R1 Fra andre producenter i Grønland  75  172  97 
R2 Egenproduktion i KNR  2.790  3.063  273 

Egenproduktion fordelt på genrer
R3 Børn og unge  300  483  183 
R4 Kunst og kultur  1.300  1.320  20 
R5 Idræt (Sport)  110  85 -25 
R6 Nyheder og aktualitet  1.050  1.122  72 
R7 Undervisning  20  27  7 
R8 Sundhed  10  25  15 
R9 Heraf danske udsendelser  320  363  43 

R10 RADIO I ALT  2.790  3.063  273 

TV
T1 Andre producenter i Grønland  100  73 -27 
T2 Egenproduktion i KNR  715  846  131 

KNR's egenproduktion fordelt på genrer
T3 Børn og unge  50  67  17 
T4 Idræt  180  209  29 
T5 Kunst og kultur  220  238  18 
T6 Nyheder og aktualitet  220  329  109 
T7 Undervisning  20  -   -20 
T8 Sundhed  10  3 -7 
T9 Danske (dansksprogede) udsendelser  15  -   -15 

T10 Versioneret til dansk  80  236  156 
T11 TV I ALT  715  846  131 
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Administration/direktion

Medarbejdere og bygninger

Beskrivelse af det samlede medarbejderstab

KNR har 98 faste stillinger. I 2021 var der  94 ansatte, fordelt på følgende til 89 fastansatte, 2 Film og TV-produkti-
onsteknikerelever, 2 journalistelever. Disse er fordelt på følgende afdelinger og stillinger:

Nyhedsafdeling, Web, Radioavis og Qanorooq: 

34 medarbejdere, fordelt på  1 nyhedschef, 1 ansvarshavende redaktør, 4 redaktører, 1 producerassistent, 4 versio-
nister, 1 journalistelev og 21 journalister.  Heraf bor og arbejder 1 journalist i Qaqortoq, 1 i Ilulissat samt 1 i Dan-
mark. Af de 21 journalister er 6 af dem dansksprogede.

I Qaqortoq er der ansat i alt 3 medarbejdere der alle leverer til alle platforme dvs. til TV, radio og nyhederne.

Radioafdeling:

20 medarbejdere, fordelt på 1 radiochef, 3 redaktører, 1 redaktionssekretær, 3 tilrettelægger & værter, 1 program-
medarbejder, 2 speakere og 11 journalister. Alle journalister er grønlandsk-sproget.

TV og teknisk afdeling:

33 medarbejdere, fordelt på 1 TV-chef, 1 planlægningschef, 2 teamledere, 1 redaktør, 3 journalister, 1 sports koor-
dinator, 1 programplanlægger, 1 servicetekniker, 2 film- og TV produktionsteknikerelever, 2 IT-administratorer, 1 
TV-afvikler, 3 til digitalisering af arkivet, og 13 teknikere. Afdelingen sørger udover egne produktioner for teknisk 
mandskab og servicere alle afdelinger i KNR.  24/7 365 dage årligt.

Administration/direktion:

1 Direktør, 1 direktionssekretær, 1 økonomichef, 1 HR-chef, 1 bogholder, 1 bogholder & salgskonsulent, 1 HR-part-
ner og 1 servicemedarbejder.
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Beskrivelse af MTU-nøgletal

For 5. år i træk er der foretaget Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Ennova. 

Der foreligger resultater for hele KNR samt for adskillige underafdelinger i KNR. Ud fra de resultater afdelingerne 
vurderes til, bliver der for hver afdeling udarbejdet handleplaner for det efterfølgende år, for hele tiden at gøre 
arbejdspladsen bedre og udvikle alle medarbejdere på tværs af hele organisationen. Disse handleplaner bliver 
løbende fulgt op på og evt. justeret efter behov. 
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Beskrivelse af bygninger og bygningernes forhold

KNR har pt. til huse i 2 lejede bygninger. Som noget nyt har KNR indgået et lejemål i Issortarfimmut 1a’s kælder, og 
lejemålet startede fra det nye år. Dette betyder lidt mere plads i de allerede trængte arealer. 

Børn og Unge-redaktionen flyttede i starten af året ned i de nye lokaler og anvender halvdelen at arealet til både 
kontorpladser, kreativt rum og et nyt TV-studie. Den anden halvdel bliver anvendt til digitalisering af gamle radio- 
og Tv bånd som KNR fik fondstilskud til at A P Møller fonden. Der er installeret ny klimaanlæg Issortarfimmut 1a til 
serverrummet, for nedkøling af elektroniske udstyr i serverummet. Bygningen almindelige ventilationssystem gav 
ikke den nødvendige nedkøling til udstyret. 

Ved den store strømafbrydelse i Nuuk, november måned, konstaterede vi, at de eksisterende nødgeneratorer ikke 
længere havde kapacitet til at trække hele belastningen i radiobygningen. De nødanlæg som KNR råder over, et 
anlæg som er anskaffet for en del år siden, da man havde til huse ved den gamle Radio- og Tv-bygning. Anlægget 
i Radiobygningen har en så lille kapacitet, at den kun kan trække serverrum og et radiostudie. Hele radiobygningen 
var således mørklagt under hele perioden, hvor der ingen strøm var. Ingen lys, ingen elektricitet blot at tænde for 
eksempelvis en kaffemaskine. Vi kunne trække to forlængerledninger fra serverrummet UPS-anlæg som forsynede 
radio og nyheder med spænding til i alt 4 pc’er.

Det er selvsagt ikke nogen optimal situation, da KNR er en meget vigtig prik i hele beredskabet i hele landet. Der er 
pt. igangsat en prisvurdering for anskaffelse af et nyt og større nødstrøms-anlæg til denne bygning.

Den anden bygning, hvor Tv holder til, havde vi nogenlunde samme udfordring, ingen lys i kontorarealerne, og kun 
strøm i tv-afviklingen og Qanorooq studiet. Det viser sig, at nødstrøms-anlægget egentlig  er stor nok til at drive og 
forsyne hele tv-afdelingen. Men da Tv-bygningen også bliver benyttet af andre virksomheder, og der samtidig kun 
er en hovedtavle til el- så har man kun etableret elektricitet til serverrummet, studie, samt den el-gruppe. Vi er pt. i 
gang med at se på andre tilkoblings muligheder i Tv-bygningen.

At KNR er delt i to bygninger er uhensigtsmæssig og forstyrrer den kontinuitet og effektivitet, der normalt ville have 
eksisteret, når samarbejdende redaktioner og medarbejdere arbejder i samme bygning/lokaler. Derud over må KNR  
og bekoste en kraftig internetforbindelse mellem bygningerne for transmission for tv- og radio signaler da hoved-
parten af medarbejdere og redaktioner har til huse i den ene af bygningerne. Bygningerne er også bygget som la-
ger- eller industrihaller, der gør, at det er vanskeligt at etablere gode forhold for at have studier og kontorfacilliterne 
for en medievirksomhed. Det at have radio- og tv studier kræver kraftig lydisolering og lydabsorbering for at opnå 
den bedste lyd- og billedkvalitet, og det findes bare ikke i vore bygninger. Det er interimistiske studier, med en smu-
le lydabsorbering og isolering, uden ventilation som gør, at disse studier bliver meget varme og dårlig luft efter kort 
tid. Indklimaet i vore bygninger er også meget dårligt, specielt om sommeren, hvor der ingen køling eller airkonditi-
onering – det giver et utroligt dårligt indeklima som bliver påpeget i vores årlige medarbejder undersøgelser.

KNR betaler årligt over 3.8 mio kr. på husleje af disse to bygninger.
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KNRs online platforme – Web, SMS, TTV, lysavis

KNR publicerer indhold på følgende platforme.

 l Web
  m KNR.gl - KNRs officielle hjemmeside
   Hjemmesiden er et mediesite med
   n  en Nyhedssektion med aktuelle nyheder, vejrudsigt, livedækning, valgdækning, undersektioner og 

meget mere
   n  en TV-sektion med On-Demand video-tjeneste med et stort arkiv af tv-udsendelser og livestream 

af begge tv-kanaler (OTT)
   n   en Radiosektion med podcast, livestream, lykønskninger og andet
   n   en brugersektion med billedgalleri for brugerne, samt andre online services

  m YouTube
    youtube.com/KNRgreenland (KNR’s tv-udsendelser On-Demand inddelt i playlister) samt livestream 

af KNR1 flow-tv 
   youtube.com/nutaarsiassat (KNR’s nyhedsudsendelser On-Demand)
   youtube.com/meeqqanut (KNR’s børneudsendelser On-Demand)

  m Facebook
    facebook.com/nutaarsiassat samt en lang række Facebook programsider fra både radio- og tv-redak-

tionerne

  m Twitter
   twitter.com/nutaarsiassat

  m Live streamingtjenester af KNR1, KNR2 og KNR radio

  m Podcast: KNR.gl, Libsyn, Apple Music, Spotify og Google Podcast  

	 l SMS
  m  Mobiltjenesten 1717, med polls, indbakke og distributionslister for mange forskellige tv- og radiopro-

grammer

	 l TTV
  m  Tekst-tv på KNR1 og KNR2 med nyheder, programoversigter, flyinformation, m.m.

	 l Lysavis
  m  KNR’s lysavis med aktuelle nyheder i centrum af Nuuk
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KNR.gl

Selvom KNR.gl nu har haft det samme design og layout i 8 år, er der stadig en stigning i antallet af unikke brugere. 
Det kan dog se ud som om antallet er ved at nå et fast leje. I slutningen af året blev planlægning af opgradering til 
nyt design og ny teknologi startet. Nyt site lanceres i 2022. Her ses statistik over brugen af hjemmesiden i 2021.

Næsten 2 mio brugere har været forbi knr.gl i 2021. 
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Selvom antal unikke brugere endnu en gang er højere end nogensinde, ser kurven ud til at flade ud. Tallet er ikke 
meget anderledes end året før, nemlig 1.897.834 unikke brugere i 2021. 

År Antal unikke brugere på KNR.gl
2021 1.897.834
2020 1.822.582
2019 1.047.346
2018 846.268*
2017 1.019.400

I 2021 ser kurven ud til at flade ud. Der er stadig stigning, men tallet ligner det fra 2020.

*Google Analytics ændrede i 2018 optællingsmetode generelt. Tallet er ikke udtryk for et fald i brugere, men en for-
bedring i analysen. for at give et mere præcist billede af denne del af virkeligheden.  

Der var 8,6 mio. sessions i 2021 (8.603.880 præcist)
2020: 7,9 mio. sessions
2019: 5,3 mio. sessions
2018: 4,8 mio. sessions
2017: 4,9 mio. session 

Der var 18,9 mio. sidevisninger i 2021 (18.940.632 præcist)
2020: 16,8 mio.
2019: 11,9 mio. 
2018: 11,7 mio. 
2017: 12,0 mio

Det daglige gennemsnitlige antal brugere er ca. 17-19.000 på hverdage. Det højeste antal på én dag var den. 7. 
april 2021, dagen for valg til Inatsisartut, hvor der var 112.950 unikke besøgende.
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Sektioner på KNR.gl
2021 var også præget af Covid-19 pandemien. Her er det sektionen for nyheder om corona-situationen, samt 
derunder andre sektioner.
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Mobilitet

Tilgang fra desktops (bærbare og stationære computere) er faldet yderligere, men muligvis ved at stabilisere sig 
på omkring en femtedel af alle brugerne. Således kom kun 22,5% (23% i 2020) af brugerne fra en desktop, mens 
77,5% (77% i 2020) kom fra en mobil enhed, primært smartphone. 

Indhold på siderne af KNR.gl loades løbende så dataforbruget for mobilbrugeren begrænses.

2021

 2020

2019

Brugertilgangen til KNR.gl.
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TV Live og Video-On-Demand, samt Radio Live og Audio-On-Demand  

KNR tilbyder sine tv-udsendelser og sine radioudsendelser på nettet, både flow-kanalerne KNR1, KNR2 og Radio 
live, og VOD og AOD, det vil sige at man kan se og høre KNR udsendelse hvor og når man vil – On-Demand.

KNR tog et drastisk skridt i 2014 ved at flytte sin videovisning fra Kaltura til det mere åbne, sociale medie YouTube. 
Siden skiftet har visningen kun haft en retning; opad. Som det fremgår herunder er der flere og flere der både ser 
og hører KNR live og KNR on-demand på internettet. 

Vi har i 2021 også introduceret ægte podcast, fremfor blot lytning af udsendelser på hjemmesiden. KNR Podcast 
kan således findes på KNR.gl, på iTunes, Spotify, Google Podcast og som resultat i podcastsøgninger.

TV live stream

KNR live i 2021. Peak’et d. 6 april er valgaftenen for valg til Inatsisartut.
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Tendensen på KNR1 Live stream er klar; flere og flere foretrækker at se KNR på nettet. Der er således mere en dob-
belt så mange visninger i 2021, som året før. Et år der også viste en fordobling i forhold til året tidligere.

År Visninger
2021 667.458
2020 324.879
2019 187.961

KNR1 Livestream

Det højeste antal visninger på en enkelt dag var den 6. april for KNR1, valg til Inatsisartut, med 10.762 visninger i 
løbet af 24 timer.

KNR2 Live stream havde 221.429 visninger i 2021, mod 115.738 visninger i 2020. 

KNR’s kanaler er geografisk begrænsede til Grønland, Danmark og Færøerne på grund af ophavsret.



TV: VOD (Video On Demand) 

KNR live stream og on-demand i 2021, 2020 og 2019
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KNR live stream og on-demand i 2021

KNR’s hovedkanal har 12.605 abonnenter, KNR News har 3.592 og KNR Kids har 2.377.

KNR Video (KNR TV) får flere og flere visninger på internettet. Når vi ser på den samlede visning, er visningerne af 
video flerdoblet over de seneste år. Årsagen til udviklingen skal findes i, at dels er KNR YouTube meget mere til-
gængelig – lige der hvor brugerne er, og dels i at internetforbindelser i Grønland løbende forbedres og til dels også 
gøres billigere. 

Ser man blot på de sidste 3 år, ser stigningerne således ud:
2021: 3,82 millioner visninger 
2020: 2,85 millioner visninger
2019: 1,95 millioner visninger

De 3,8 mio. visninger er sammenlagt blevet til 1,1 mio. timer i 2021, hvilket er en stigning på 61% i forhold til året 
før, hvor der blev vist ca. 490.000 timer. Dertil skal lægges 628.114 visninger fra KNR’s nyhedskanal (171.427 
timer) og 796.104 visninger fra KNR’s børnekanal (108.422 timer) Der blev således åbnet en KNR video over 5 
millioner gange i 2021 og set næsten 1,5 millioner timer.

Geografisk fordeler brugerne sig meget på samme måde, som tidligere; 75% fra Grønland, 20% fra Danmark (22% i 
2020) og 5% fra andre lande, som toppes af USA, Canada, Norge, Færøerne, Tyskland, Sverige, Holland, Storbritta-
nien, Island og Indien, alle hvorfra der var mere end 1.000 visninger for hvert land.

Tendensen er klar; flere og flere ser KNR live og on-demand på deres TV end nogensinde før. Visningen flytter pri-
mært fra computer, tablet og mobil ind til tv-skærm, hvor nu næsten 40% af visningen foregår. Dette skyldes klart 
en større udbredelse af Smart-TV.

Mobil:           40,2% (43,9% i 2020 og 46,1% i 2019)

TV:                 38,4% (26,5% i 2020 og 19,2% i 2019) 

Computer:   12,3% (14,6% i 2020 og 16,6% i 2019)

Tablet:            8,1% (10,6% i 2020 og 14,4% i 2019)
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Radio live stream på nettet

Tallet for lytning af KNR via live stream på internettet er meget højt. Det i foreløbigt toppet i 2020, med et mindre 
fald på knap 10 % fra 2020 til 2021. Der var således 2,3 millioner besøg i 2021.

Fordelingen af brugerne: Danmark 40%, Grønland 30%, USA 6% og de resterende 24% fra mange lande.
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Radio: AOD (Audio On Demand, podcast)

Der blev hentet 209.384 episoder som podcast i 2021 

Top 10 listen over de mest hentede shows i 2021:

Radioavisen, KNR Nyheder  49.167 
Radioaviisi, KNR Nutaarsiassat  47.924
Misigisat Eqqumiitsut, KNR  39.897 
Nunatta Nipaa, KNR  17.374 
Ilisaritipparput, KNR   9.681
Inuiaat Tillernerat, KNR   9.325
Isuma, KNR    7.393
#Inuushow - inuusuttunut, KNR    7.144
Oqaluttuarisaanerput alakkarterparput, KNR    7.059
Issittormiuaqqat, KNR Meeqqanut    3.258

Brugerne kommer primært fra tre lande Grønland (ca. 50%), USA (ca. 25%) og Danmark (ca. 20%)
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SoMe, Sociale Medier

Facebook.com/nutaarsiassat

KNR’s officielle facebookside for nyhederne har nu 22.410 likes, hvilket er næsten 2.000 flere end året før. Den lig-
ger stadig øverst på Top 10 over grønlandske facebook sider, hvor også ”Nunatta nipaa” stadig figurerer, lige efter 
”Sermitsiaq.AG” og ”Naalakkersuisut”.

Fordelingen af likes på aldersgruppe og køn. I alle aldersgrupper er der er flere kvinder end mænd, i alt 55,8% kvinder 
og 44,2% mænd.
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Geografisk fordelingen over top byer og derefter top lande. Fordelingen er interessant idet den ligner fordelingen 
af den totale population i Grønland, samt antallet af grønlændere i Danmark. Det kan konkluderes at der er en jævn 
fordeling af brugere i Grønland, samt sandsynligvis brugere i Danmark med særlig tilknytning til Grønland.
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twitter.com/nutaarsiassat

KNR’s twitter side havde 2.492 followers i 2021 - en mindre stigning.

Der var for hele året 1.151.000 impressions, et mindre fald i forhold til 2019. Mest sete tweet:  ”Så ligger datoen 
fast: Vi skal til valg 6. april” http://zpr.io/RRqBD som blev vist 3.368 gange.

Twitter viser statistik i kvartaller. Her er det 1. kvartal i 2021
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KNR TTV (tekst-tv)
Redigering af nyhederne til tekst-tv foretages direkte enten i Drupal eller i Nxtedition.

Seneste 25 nyheder, på begge sprog, vises på tekst-tv. Samt blandt andet programoversigter, fly- ankomster og 
afgange, og anden information.

En stor del af befolkningen, formentlig omkring en tredjedel (41% i 2020) benytter stadig tekst-tv dagligt eller næ-
sten dagligt.

KNR SMS 1717
KNRs mobile tjeneste blev benyttet til live afstemninger i tv og radio samt til inddragelse af lyttere i radioprogram-
mer og til kontakt til KNR, for eksempel i form af tip, og i stigende grad anden feedback, til nyhedsafdelingen. 
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Mange andre tjenester på KNR.gl
Der var mange andre forskellige tjenester og features på KNRs hjemmeside. Fra vejrudsigter til programoversigter 
og til sektioner og billedgalleri – for blot at nævne nogle af dem. Antallet af brugerindsendte billeder til KNRs bru-
gerbilledgalleri stiger fortsat, og er på over 17.000.

KNR.gl/assiisivik – KNR.gl/billedgalleri
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Regnskab for 2021 

Regnskab 2021 Budget 2021  Forskel 
INDTÆGTER
Tilskudsbevilling mm -68.643.000     -68.043.000     -600.000     
Andre indtægter -5.632.104     -4.451.200     -1.180.904     
INDTÆGTER IALT -74.275.104     -72.494.200     -1.780.904     

OMKOSTNINGER
Løn  48.550.707      47.522.247      1.028.460     
Honorarer  5.398.672      5.606.000     -207.328     
Personaleomkostninger  1.622.262      2.094.240     -471.978     
Produktionsomkostninger  3.060.947      2.042.200      1.018.747     
Kontrakter og forpligtelser  3.231.647      3.528.226     -296.579     
Administration  1.181.166      1.569.300     -388.134     
Biler og taxa  376.851      356.862      19.989     
Materiel og IT  7.043.540      4.929.982      2.113.558     
Bygningers drift  6.291.750      6.253.240      38.510     
OMKOSTNINGER IALT  76.757.543      73.902.297      2.855.245     

FINANSIELLE POSTER  83.233      81.000      2.233     

ÅRETS RESULTAT  2.565.672      1.489.097      1.076.574     
    
 
Økonomisk forhold

Årests driftresultat  udviser underskud på 2.565.672 kr., der i forhold til budgettet var på 1.489.097 kr. i underskud, 
hvilket svarer til en negativ afvigelse på 1.076.574 kr. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt indkøb af nye servere 
til en værdi af 1.2 mio kr. og disse var godkendt som et ekstraordinært indkøb udenfor budgettet til et ekstra ordi-
nært bestyrelsesmøde i november 2021.

Derudover har der været følgende afvigelser:

Positive mærkbare afvigelser:
	 l  Tillægsbevilling på 600.000 kr. til delvis dækning af Inatsisartut valget.
	 l  Flere Lykønsknings- & SMS indtægter 
	 l  Færre honorarer pga udsatte programmer pga Corona
	 l  Færre personaleomkostninger pga restriktioner ifb. med Corona

Negative mærkbare afvigelser:
	 l  Flere lønomkostninger ifb. med Nyhedschefs fratræden
	 l  Flere omkostninger ifb. med Inatsisartutvalg
	 l  Flere omkostninger til teknisk indkøb ifb. valg og indkøb af servere
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