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Oplysninger om den selvejende institution 

Institutionsnavn 
Det Grønlandske Hus i Århus 
Dalgas Avenue 52 
8000 Aarhus C 
CVR-nr. 39844311 
Hjemsted: Aarhus 
 
Telefon: 86 11 02 88 
Telefax: 86 14 69 77 
Internet: www.groenlandskehus.dk 
E-mail: aarhus@glhus.dk 
 
Direktør 
Jørn Holbech 

 
Bestyrelse 
Aage Rais (konstitueret formand) 
Kaj Heilmann 
Karo Thomsen Fleischer 
Kjeld Mørch Stigsen 
Miki Jensen 
Morten Aagaard 
Laura Lennert Jensen 
Benigne Fleischer 
Tanja Nielsen 
Nicki Abelsen 
 
Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
City Tower, Værkmestergade 2 
8000 Aarhus C 
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Ledelsespåtegning 

Direktøren og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar– 
31. december 2018 for Den selvejende institution ”Det Grønlandske Hus i Århus”. 

Årsrapporten aflægges efter rammer i institutionens budget og efter tilsvarende retningslinjer fra Grønlands 
Selvstyre. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Aarhus, den 24.06.2019 

Direktør 
 
 
Jørn Holbech 
 
Bestyrelse 
 
 
Aage Rais Kaj Heilmann Karo Thomsen Fleischer 
Konstitueret formand  
 
 
Kjeld Mørch Stigsen Miki Jensen Morten Aagaard 
 
 
Laura Lennert Jensen Benigne Fleischer Tanja Nielsen 
 
 
Nicki Abelsen  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Det Grønlandske Hus i Århus  
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Det Grønlandske Hus i Århus for regnskabsåret 01.01.2018 – 
31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2018 – 31.12.2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regn-
skabspraksis. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institu-
tionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet 

De i årsrapporten anførte budgettal for 2018 hviler på de af institutionens ledelse udarbejdede budgetter, 
som vi ikke har revideret. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hen-
sigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
 
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens ev-
ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revi-
sionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-
tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om bestyrelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til god regnskabsskik. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen. 

Aarhus, den 24.06.2019 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr.: 33963556 
 
 
Lars Andersen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne34506 
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Bestyrelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Den selvejende institution Det Grønlandske Hus i Aarhus har som formål: 
 
 at drive et kollegium for grønlændere under uddannelse 
 at yde rådgivning og anden støtte til grønlændere under uddannelse i området 
 at yde rådgivning til personer og institutioner i sociale, grønlandsrelaterede spørgsmål 
 at fungere som kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede 
 at yde oplysning og information til det almindelige publikum om grønlandske forhold. 
 
Se nærmere beskrivelse om arbejdet på de forskellige områder.  
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
I 2018 er der implementeret en ny økonomiske struktur, der har til formål at indfri ønsket om en projekt-
orienteret styring. Den nye struktur betyder, at projektindtægter og projektudgifter fordeles på forskellige 
indsatser, der er med til at sikre en fremtidig målrettet vidensbase og samtidig med en mere målrettet 
beretning om indsatserne, der ydes til de grønlandske borger. 
 
Årets resultat viser et positivt resutlat på 172 t.kr. Resultatet er tilfredsstillende. Med baggrund i besty-
relsens beslutning om at sammenlægge de juridiske enheder Taseralik og Det Grønlandske Hus, er der i 
2018 ekstraordinært indtægtsført en ”timedrift” af butikken med modpost på mellemregningen. 
 
Indtægterne udgør 83% af budgettet med 10.169 t.kr. mod et budget på 12.309 t.kr. De væsentligste 
afvigelsen ligger på den manglende salgsindtægt fra butikken på 600 t.kr. sammen med 884 t.kr. på kolle-
giedriften iht. fortolkning af Selvstyrets Finanslovskonto § 40.90.02. 
 
Projektomkostninger udgør 67% af budgettet med 2.274 t.kr. mod et budget på 3.418 t.kr. Afvigelsen 
ligger i en for høj budgetforventning sammen med, at det er 1. år med måling på indsatserne. 
 
Øvrige omkostninger udgør 85% af budgettet med 7.087 t.kr. mod et budget på 8.417 t.kr. Afvigelsen 
skyldes, at enkelte planlagte tiltag ikke er gennemført. 
 
Aftalen om den nye kultursal er endelig nået i mål ultimo 2018. Byggeriet er igangsat i foråret 2019 med 
forventet færdiggørelse ultimo 2019. Budgetrammen for DGH’s vedkommende er på 2.700 t.kr., der ind-
regnes som ”indretning af lejede lokaler”, med en afskrivning over 10 år.  
 
Organisationsudviklingen i 2018 afsluttede med den eksterne konsulent i foråret. Arbejdet med organisati-
onens kultur og vaner har haft et centralt fokus i 2018. Der er arbejdet med læren om ”persontyper” for at 
skabe en forståelse for styrker og svagheder i den enkeltes bidrag til opgaveløsningerne. Et vigtigt kompe-
tenceværktøj til at kvalificere og styrke projektarbejdet og dets indhold. 
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Bestyrelsesberetning 

Klassificeringen af strukturen og projektopdeling kan i 2018 nedbrydes til nedenstående grafiske visninger, 
på indsatser. Tallene er de realiserede indsatser, som er vist i note 1. 
 

 Finansieringskilder til projektarbejdet 
 Studerende på uddannelse i Region Midtjylland 
 Socialindsatser til grønlandske borger bosiddende i Region Midtjylland 
 Kulturindsatser for grønlandske og danske borger i Region Midtjylland 
 
Finansiering af indtægter på 10.169 t.kr. fordeles som følgende: 
 

                             

Uddannelsesprojekterne er fordelt på realiserede indsatser med 3.157 t.kr. for følgende mål-

grupper: 
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Bestyrelsesberetning 

De grønlandske studerende og elever kan få vejledning i uddannelsesmæssige, sociale, praktiske og per-
sonlige spørgsmål. Vi vejleder f.eks. om ansøgning om optagelse på uddannelsesinstitutionerne, ansøgning 
om studiestøtte m.v. En særlig opgave er vejledning til uddannelse i Grønland for de grønlandske eftersko-
leelever i Danmark. 
 
Vejledningen foregår typisk individuelt og efter behov året rundt, men der afholdes også netværks- og 
temamøder for studerende i samarbejde med Avalak med relevante emner og socialt samvær for at bidra-
ge aktivt og positivt til at skabe et godt studieliv.  
 
Relevante emner i året: 
 Introkursus for nye studerende, både i februar og i august 
 Oplæg om SU-regler fra lederen af SU-kontoret på Aarhus Universitet 
 Pizzaaften for nye studerende 
 Faggruppemøde for psykologistuderende. 
 
Vi har i januar måned afholdt en temaeftermiddag om grønlandske studerende for vejlederne på de videre-
gående uddannelser med henblik på at give dem mere viden om Grønland og om hvilke muligheder, vi her 
i Huset har for at støtte studiegennemførelsen. Vi har endvidere holdt møder med vejledere fra Aarhus 
Universitet, VIA University College og Erhvervsakademiet i Aarhus. 
 
Derudover er der afholdt møde med FOF angående danskkurser til de studerende. FOF kan tilbyde nogle 
kurser, som er velegnede til de grønlandske studerende. 
 
Rådgivnings- og støttecentret ved Aarhus Universitet fik i foråret 2018 bevilget midler til et pilotprojekt 
med det formål at forbedre grønlandske studerendes gennemførelse af videregående uddannelser i Dan-
mark.  
 
Grønlandske studerende på videregående uddannelser i Region Midtjylland fik tilbudt støtte, som havde til 
formål at give den enkelte studerende redskaber til at komme godt i gang med faglige, sociale og personli-
ge sider af den nye tilværelse på studiet i Danmark.  
 
Efter individuel opstartssamtale blev de studerende tilbudt en eller flere forløb: 
• Forløb med trivselsvejleder 
• Forløb med læse-skrivevejleder 
• Forløb med studiementor. 
 
Vi har samarbejdet med Rådgivnings- og støttecentret om dette projekt. 
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Bestyrelsesberetning 

Uddannelsesvejledningen i tal 2009-2018 

 
Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gns. antal studerende per måned 174 177 158 165 170 183 182 205 198 178 
Antal nystartede januar/februar 14 16 15 18 19 21 17 34 23 19 
Antal nystartede august/september 98 83 85 101 94 115 122 94 81 82 
Samlet antal studerende 1. oktober 208 191 196 193 201 209 210 228 205 196 
Antal færdiguddannede 70 75 36 55 50 56 43 53 50 60 
Antal afbrud 71 54 90 74 62 64 84 75 73 50 

 
Gennemførte uddannelser 

Studieforberedende uddannelser 13 Gymnasium 
Erhvervsuddannelser 6 Bager, Cykel- og motorcykelmekaniker, Automationsteknolog, HG, Tand-

klinikassistent 
Gymnasial supplering 10  
Bachelorer 3 Antropolog, Uddannelsesvidenskab, Medicin  
Professionsbachelorer 13 Bygningskonstruktør, Bioanalytiker, Fysioterapeut, Tandplejer, Maskinme-

ster, Økonomi og IT, Ernæring og sundhed, Kommunikation  
Erhvervsakademiuddannelser 6 Markedsføringsøkonom, IT- og elektronikteknologi, Automationsteknolog, 

El-installatør  
Kandidater 9 Geologi, Tandlæge, Sundhed, Medicin, Bioinformatik, Nanoscience  
Andre uddannelser 1 Billedkunstner 

 
Projekt Aluuaarhus har ydet aktiv støtte til nyankomne, grønlandske studerende og studerendes samle-
vere og børn. Støtten er især blevet givet som åben rådgivning og på introkurset for nye studerende. Der 
var i alt 82 grønlandske studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aarhus, der startede på uddannelse 
sommeren 2018.  
 
Det er en stor omvæltning for uddannelsessøgende fra Grønland at starte på uddannelse i Danmark, og der 
er udfordringer af faglig, social og kulturel karakter. Projektet har medvirket til at styrke integrationen på 
uddannelserne i det danske samfund. Den håndholdte indsats har medvirket til at fastholde de unge i ud-
dannelsen. De har fået hjælp til at skabe et netværk både blandt danske medstuderende og blandt de øvri-
ge grønlandske studerende, hvilket forebygger ensomhed og frafald. Det har bidraget til et tættere samar-
bejde mellem de nye studerende og uddannelsesinstitutionerne. Overgangen til fra det grønlandske uddan-
nelsessystem til det danske og fra grønlandske forhold og lovgivning til de danske er blevet gjort mere 
overskuelig. De studerende er blevet introduceret til de eksisterende muligheder for hjælp, både i Det 
Grønlandske Hus, men også hos f.eks. studenterrådgivningen, studenterpræsten, fagenes vejledningstil-
bud, borgerservice, danskundervisning og tilbuddene i de grønlandske studerendes forening, Avalak.  
 
Desuden om behandlingsmuligheder i det danske sundhedssystem. De har fået udleveret relevant brochu-
remateriale. Introduktionen til studielivet og til Aarhus har medvirket til fastholdelse i uddannelse og til-
knytning til Aarhus. 
 
Projekt Efterskolevejledning 
Der kom 80 elever til vores region i august 2018 fordelt på 27 efterskoler. De første 2-3 uger fik eftersko-
ler, der henvendte sig pga. udfordringer med deres grønlandske elever, besøg. Udfordringerne var generelt 
sproglige problemer. Der kunne ikke kommunikeres, beskeder blev misforstået, og eleverne kunne ikke 
fortælle, hvis der var noget, de ikke forstod. 
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Bestyrelsesberetning 

I løbet af månederne fra august til 20. december er alle efterskoler besøgt, og der har yderligere været 
tilkaldt vejledning til efterskolerne 23 gange. Problemerne har været dårlig trivsel, mest pga. sproget. De 
fleste af de elever, der trives dårligt, var meget generte og forstod meget lidt dansk. De holdt sig isoleret 
fra andre elever og fik ingen relationer eller meget lidt til andre. Nogle har haft svært ved at indordne sig 
under efterskolernes regler, da de har været vant til et frit liv uden regler. 
 
Projekt Kollegiedrift 
Kollegieværelserne er et alternativ for de grønlandske studerende med mulighed for ophold fra august til 
juni. Værelserne er booket så godt som hele året, og de studerende gør brug af husets faciliteter og mulig-
heder. 
 

Socialprojekterne er fordelt på realiserede indsatser med 4.795 t.kr. på følgende målgrupper: 
 

                      
 
Socialaktiviteter målrettet alle grønlandske borgere 
Et af kerneområderne i socialafdelingen er den åbne rådgivning, hvor vi tilbyder enhver grønlænder, der 
måtte have brug for råd og vejledning, muligheden for at komme for at få hjælp til løsning af opstående 
sociale problemer. 
 
Desuden har åben rådgivning konsulentfunktioner såvel for grønlandske og for danske myndigheder om 
særlige forhold, der gør sig gældende for grønlændere bosat i regionen. 
 
Aarhus Kommune og Det Grønlandske Hus har indgået en aftale bl.a. angående tolkning, til gavn for sags-
behandlerne i Aarhus Kommune, deltagerne til Overgangsprojektet CTI samt borgerne, som måtte have 
brug for det. 
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Bestyrelsesberetning 

I Region Midtjylland samarbejder huset med 13 eksisterende grønlandske foreninger samt klubber og 
sangkoret Aningaaq. 
 
Der afholdes fællesforeningsmøder flere gange om året til gensidig orientering, visioner om fremtidige og 
opmærksomhedsskabende aktiviteter og ikke mindst planlægning af sommerstævnet Aasiveeraq. 
 
Aasiveeraq afholdes en gang årligt og arrangeres af Foreningerne i Region Midtjylland samt Det Grønland-
ske Hus i Aarhus. 
 
Socialaktivitet målrettet ældre grønlandske borgere 
Et tilbud til alle, der føler sig ensomme, svage, syge og handicappet og ældre grønlændere i hele Region 
Midtjylland, der af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskabet eller steder, hvor 
grønlandsk kultur udfolder sig. Vi formidler kontakten mellem besøgsmodtagere og besøgsvenner typisk 
med besøg hver anden uge i et par timer. 
 
Socialaktiviteter i samarbejde med Aarhus Kommune 
CTI projektet, der er 3-årigt, skal støtte grønlandske borgere i kritiske overgange, fx i forbindelse med 
sygdom, misbrugsbehandling eller hjemløshed. Borgeren får tildelt en bostøtte – en CTI-medarbejder, der 
samarbejder med borgeren om konkrete målsætninger. Efter en periode på 3-6 måneder får borgeren til-
bud om en frivillig støtteperson, der gradvist kobles på samtidig med bostøtteindsatsen. DGH har til opgave 
at rekruttere frivillige til denne indsats samt at støtte de frivillige med kompetenceudvikling, supervision og 
fællesskab. 
 
Det blev i løbet af 2018 besluttet, at der skulle sættes et arbejde i gang for at udvikle en ny skoletjeneste. 
Da vi samtidig fik lejlighed for at få Kamilla Rathcke i praktik, åbnede det op for at lave en grundig re-
search på skolerne i vores område. Kamilla har i vinteren 2018 gennemført interviews på 6 skoler med 
lærerer, pædagoger og en enkelt skoleleder for at få et kvalificeret grundlag at arbejde videre med. Desu-
den er der planlagt et fokusgruppeinterview med en større forældregruppe i samarbejde med foreningen 
Forælderestemmen i foråret 2019. 
 
Et tilbud om alkoholbehandling med grønlandstalende behandler er under udvikling i tæt samarbejde med 
Behandlingscentret i Aarhus Kommune.  
 
Grøn Amt målrettet samarbejdet med alle kommuner i regionen 
Der er i året opstartet en netværksgruppe med repræsentanter fra kommunernes socialafdeling i regionen 
og Det Grønlandske Hus i Aarhus, hvor forskellige samarbejdsflader og emner bliver diskuteret. 
 
Derudover er der i samarbejde med Aarhus Kommunes Socialforvaltning afholdt temamøde i Aarhus for 
socialfaglige medarbejdere i hele region Midtjylland. Temaet var sproghistorie og sprogpolitik i Grønland – 
og baggrunden for mødet var de sproglige udfordringer som hhv. de grønlandske borgere og de danske 
fagprofessionelle står i, når de mødes i sundhedssystemet, på jobcentre eller på væresteder.  
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Bestyrelsesberetning 

Kammak målrettet udsatte borgere 
Det overordnede formål er at bygge bro mellem målgruppen og relevante tilbud i regionens kommuner, der 
på længere sigt kan reducere målgruppens udsathed. Dette sker gennem et aktivt motivationsarbejde, 
hvor der opbygges relationer og samarbejde mellem projektet og eksisterende tilbud med henblik på bedre 
inklusion af grønlandske borgere i det danske samfund. Formålet forventes opfyldt som en gradvis proces 
over en flerårig indsats. 
 
Indsatsen spænder bredt fra bisidderfunktion i målgruppens møde med sundhedsvæsen, kommunale sags-
behandlere ect. til det aktive motivationsarbejde med tovholderfunktion, hvor der skabes overblik over 
borgerens mange kontaktflader. Generelt for projektets indsats er der et særligt fokus på mediatorrollen, 
hvor der arbejdes på gensidig forståelse af især kulturelt betingede udfordringer; en afgørende funktion i 
arbejdet som brobygger.  
 
I projektet har der altid været et særligt fokus på det opsøgende gadeplansarbejde.  
 
Inklusionsindsatsen målrettet nytilflyttede borgere 
Formålet med initiativet er at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlændere og at understøtte 
grønlændere i at etablere et liv i Danmark, herunder adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på 
arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.  
 
Psykologtilbuddet er et strakstilbud, som nytilkomne grønlændere kan benytte sig af. Psykologtilbuddet 
skal ses i den sammenhæng, at meget andet hjælp kan være uden effekt, hvis den nytilkomne bærer på en 
eller flere traumer. Samtaleforløbene kan afstedkomme, at den nytilkomne gennem egen læge må søge 
yderligere hjælp. Behovet for psykologhjælp til de nytilkomne grønlændere er mere udbredt, hvorfor ind-
satsen skal tænkes udbredt på sigt. En anden udfordring har været, at de borgere, som indtil videre har 
deltaget i projektet, har haft et generelt behov for at genfinde motivationen i hverdagen, så borgerne kan 
finde lysten til at aktivere sig selv og genfinde livsglæden. Ligeledes har det første år båret præg af at finde 
de rette metoder i et forholdsvis kort forløb. En af metoderne, der har vist stor effekt, er mindfulness-
øvelser. 
 
Kulturformidling m.m. er fordelt på realiserede med 1.657 t.kr. på følgende indsatser: 
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Bestyrelsesberetning 

Kulturaktiviteter 
Udviklingen af NUKIGA har fyldt en del i 2018. Formålet i aktiviteterne er at vise de grønlandske styrker på 
forskellige platforme. Der har ikke været dækning i økonomien til de timer, DGH har lagt i de forskellige 
indsatser. 
 
Butikken udgør en vigtig indsats ved formidling af kulturen med opmærksomheden på det grønlandsk 
håndværk. 
 
Kultur- og informationsafdelingen i DGH har gennem 2018 fået ny struktur, og vi er stadig i gang med at 
lægge fundamentet for en bæredygtig og synlig afdeling i huset. Der har været gennemført en række ud-
stillinger med butiksvarer på biblioteker i Aarhus og omegn samt en række udstillinger og foredrag i DGH. 
Der har dog været droslet ned på arrangementerne i sidste halvår af 2018 pga. den planlagte ombygning 
af huset.  
 
Ultimo 2018 blev der udarbejdet en kort strategi for kulturarbejder i afdelingen, hvor målsætninger og 
kompetencer er blevet beskrevet. I strategien trækkes der bl.a. tråde til arbejdet med frivillighed, som er 
en afgørende faktor for, at vi kan afholde større arrangementer i kulturafdelingen. Desuden sigter vi mod 
en fælles forståelse af kulturarbejder i organisationen – hele tiden med vores hovedformål for øje: At byg-
ge bro mellem Grønland og Danmark og at være medskabere af et levende grønlandsk miljø i regionen. 
 
Food Festival  
Nysgerrighed, dialog og synlighed var kendetegnende for vores deltagelse ved årets Food Festival. Der var 
masser af dialog mellem virksomheder, gæster, frivillige og medarbejdere fra DGH – og mange gode for-
tællinger om grønlandske råvarer, iværksætteri og virkelyst.  
 
Nationaldagen 
Den grønlandske nationaldag 21. juni har stor betydning for mange herboende grønlændere, og det er 
derfor en af DGH’s fornemste opgaver at skabe en god dag for husets mange faste brugere. Desuden er 
det en dag, der kan synliggøre vores organisation og skabe positive fortællinger om Grønland for de mange 
mennesker, der ellers ikke har kendskab til Grønland. Denne mulighed har vi i flere år udnyttet ved at af-
holde nationaldagen i samarbejde med VIA University College centralt i Aarhus. Således også i 2018, hvor 
lokalerne på VIA UC muliggjorde et ambitiøst program med både traditionelle og mere nyskabende indslag. 
Den smukke tradition med flaghejsning, andagt og sang indledte festen, hvorefter en række taler af bl.a. 
VIA UC’s rektor Harald Mikkelsen og rådmand Rabih Azaz-Ahmad satte rammen for Grønlands nationaldag i 
Aarhus. Herefter fulgte festlig grønlandsk polka med Christian Søgaard Trio, Ulf Fleischer og venner, hvor-
efter boder, banko og kaffemik fulgte traditionerne. 
 
Frivillighed har været et nyt og spændende arbejdsområde for DGH Aarhus i 2018, hvor vi har arbejdet 
mere systematisk med frivilligheden, bl.a. gennem bedre registrering og opmærksomhed på de frivilliges 
kompetencer. Vi fik i begyndelsen af året udarbejdet en frivilligstrategi, der har dannet grundlag for vores 
arbejde. Vores opmærksomhed på frivilligt arbejde er også blevet skærpet gennem samarbejdet med Aar-
hus Re-thinkers og Visit Aarhus, som har bidraget med viden og hjælp til rekruttering af frivillige. 
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Bestyrelsesberetning 

Vi har været meget opmærksomme på, i hvilke sammenhænge vi kunne bruge de frivillige, og vi har efter-
hånden en bred vifte af tilbud til frivillige. Vi kan se, at denne mangfoldighed virker motiverende på nye 
frivillige, og vi kan også se en tendens til, at man gerne vil være frivillig i flere projekter – eller at man 
starter som frivillig ét sted og bevæger sig videre til et andet område. 
 
Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2018 

    Reali- 
  Budget Regnskab seret af Regnskab 
  2018 2018 budget 2017 
 Note t.kr. kr. pct. t.kr.  ____ _______ ___________ _______ _______ 

Indtægter 
Projektindtægter 1 12.309 10.169.410 83% 9.963 
Periodisering af indtægter 2 0 (559.844)  140  _______ ___________ _______ _______ 

Omsætning til drift  12.309 9.609.566 78% 10.103  _______ ___________ _______ _______ 

 
Omkostninger 
Projektomkostninger (spec. bilag 1)  3.418 2.274.348 67% 2.319 
Gager og lønninger 3 6.750 6.137.496 91% 6.345 
Tjenesteydelser 4 705 421.174 60% 910 
Kontorhold m.m. 5 80 55.322 69% 106 
Lokaleleje 6 230 149.780 65% 223 
Anskaffelser 7 95 28.370 30% 59 
Drift og vedligehold 8 557 294.368 53% 398 
Finansielle poster  0 23  0  _______ ___________ _______ _______ 

Omkostninger i alt til drift  11.835 9.360.881 79% 10.360  _______ ___________ _______ _______ 

 
Resultat før afskrivninger  474 248.685  (257) 

 
Afskrivning 9 174 76.244 44% 39  _______ ___________ _______ _______ 

Årets resultat  300 172.441 57% (296)  _______ ___________ _______ _______  _______ ___________ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Maleri 9 52.200 52 
Bil 9 171.213 210 
IT-udstyr 9 261.865 0   ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  485.278 262   ___________ _______ 

    

Anlægsaktiver  485.278 262   ___________ _______ 

 
Debitorer  417.569 339 
Andre tilgodehavender 10 518.365 90 
Periodeafgrænsningsposter 11 89.672 40   ___________ _______ 

Tilgodehavender  1.025.606 469   ___________ _______ 

    

Kunst til nyt kulturhus  50.000 0   ___________ _______ 

Indretning af lejede lokaler  50.000 0   ___________ _______ 

 

Lagerbeholdning  19.567 0   ___________ _______ 

Beholdning  19.567 0   ___________ _______ 

 

CTI-projekt Aarhus Kommune  57.830 0   ___________ _______ 

Igangværende projektarbejde 2 57.830 0   ___________ _______ 

 

Likvide beholdninger 12 5.086.419 5.638   ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  6.239.422 6.107   ___________ _______ 

    

Aktiver  6.724.700 6.369   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Egenkapital primo  4.358.286 4.654 
Overført overskud  172.440 (296)   ___________ _______ 

Egenkapital  4.530.726 4.358   ___________ _______ 

    

Socialstyrelsen Kammak  402.127 152 

Socialstyrelsen Inklusionsinds.  368.014 231 

Socialstyrelsen Grøn Amt  338.079 0 

Randers Kommune § 18 midler  1.336 0 

Jubilæumsfonden Grundfos  7.614 0 

Aarhus Kommune  9.764 0 

CTI – overgangsprojekt  0 45 

Ensomme Gamles Værn  595 82 

Kofoed Skole  299 0   ___________ _______ 

Igangværende projektarbejde 2 1.127.828 510   ___________ _______ 

    

Mellemregning, Nutaraq  168 0 

Mellemregning, Klub 94  5.469 6 

Periodeafgrænsningsposter  52.000 52 

Anden gæld 13 1.008.509 1.443   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  1.066.146 1.501   ___________ _______ 

    

Gældsforpligtelser  1.066.146 1.501   ___________ _______ 

 

Passiver  6.724.700 6.369   ___________ _______   ___________ _______ 
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Noter 

    Real. Regn- 
  Budget Regnskab iht. skab 
  2018 2018 budget 2017 
  t.kr. kr. pct. t.kr.   _______ ___________ _______ _______ 

1. Projektindtægter (se bilag 1) 
Grønlands Selvstyre 5.266 5.266.000 100% 5.241 
Grønlands Selvstyre - Efterskoleelever 350 230.701 66% 237 
Butikken 600 533.362 89% 0 
Leje, kollegieværelser 1.204 278.901 23% 313 
Øvrige tjenesteydelser 75 36.806 49% 670 
Slots- og Kulturstyrelsen, formidling Nukiga 0 31.613 0% 0 
Aarhus Kommune 425 425.139 100% 421 
Aarhus Kommune - Overgangsprojektet CTI 497 282.096 57% 83 
Socialstyrelsen – Kammak 1.200 1.200.000 100% 1.200 
Socialstyrelsen – Inklusionsindsatsen 1.025 1.024.992 100% 1.000 
Socialstyrelsen – Grøn Amt regionssamarb. 600 600.000 100% 600 
Randers Kommune - § 18-bevilling 0 10.000 0% 15 
Jubilæumsfonden Grundfos 0 10.000 0% 0 
Ensom gamles Værn og Aage og Ulla Filtenborg –  
besøgstjenesten 0 26.800 0% 183 
Kofoed Skole 200 213.000 107% 0 
Kulturstyrelsen – Nukiga kultur 867 0 0% 0  _______ ___________ _______ _______ 

 12.309 10.169.410 83% 9.963  _______ ___________ _______ _______ 

 

   Periodi- 
 Primo Ultimo sering 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

2. Periodisering af indtægter (se bilag 1) 

Socialstyrelsen – Kammak (151.391) (402.127) 250.736  

Socialstyrelsen – Inklusionsindsatsen (231.299) (368.014) 136.715 

Socialstyrelsen – Grøn Amt regionssamarb. 0 (338.079) 338.079 

Randers Kommune - § 18-bevilling 0 (1.336) 1.336 

Jubilæumsfonden Grundfos 0 (7.614) 7.614 

Aarhus Kommune – driftstilskud 0 (9.764) 9.764 

Aarhus Kommune – Overgangsprojektet CTI (45.175) 57.830 (103.005) 

Ensom gamles Værn  (82.288) (595) (81.693) 

Kofoed Skole – Aluuaarhus 2018 0 (298) 298  ___________ ___________ ___________ 

 (510.153) (1.069.997) 559.844  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

    Regnskab Real. Regn- 
  Budget Regnskab Projektomk. iht. skab 
  2018 2018 2018 budget 2017 
  t.kr. kr. kr. pct. t.kr.   _______ ___________ ___________ _______ _______ 

3. Gager og lønninger 
Gager og lønninger inkl. pension 6.419 6.570.076   102% 6.560  
ATP 25 33.106  132% 32 
Gager og lønninger inkl. pension /  
ATP - projektandel 0 (538.179) 538.179    
Refusion af løn og sygedagpenge 0 (78.811)   (126) 
Refusion af løn og sygedagpenge 
- projektandel 0 25.945 (25.945)   
AUB-bidrag / barsel / AES / AFU 56 93.975  168% 25 
AUB-bidrag / barsel / AES / AFU 
- projektandel 0 (30.937) 30.937   
Regulering af feriepengeforpligtelser 250 92.900  37% (146) 
Regulering af feriepengeforpligtelser 
- projektandel 0 (30.579) 30.579    _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 6.750 6.137.496 573.750 91% 6.345  _______ ___________ ___________ _______ _______ 
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Noter 

    Regnskab Real. Regn- 
  Budget Regnskab Projektomk. iht. skab 
  2018 2018 2018 budget 2017 
  t.kr. kr. kr. pct. t.kr.   _______ ___________ ___________ _______ _______ 

4. Tjenesteydelser 
Tjenesterejser 35 120.059   343% 61  
Tjenesterejser - projektandel 0 (86.659) 86.659 
Repræsentation og gaver 30 39.847  133% 48 
Repræsentation og gaver  
- projektandel 0 (27.741) 27.741 
Kursusudgifter 125 126.536  101% 138 
Kursusudgifter - projektandel 0 (79.226) 79.226 
Div. forplejning og personaleforpl. 60 238.278  397% 60 
Div. forplejning og personaleforpl. 
- projektandel 0 (188.015) 188.015 0% (30) 
Revisionshonorar 110 93.250  85% 142 
Revisionshonorar - projektandel 0 (30.698) 30.698 
Advokat og konsulenthonorar 150 176.716  118% 273 
Advokat og konsulenthonorar 
- projektandel 0 (91.998) 91.998 
Porto / forsendelse 10 14.393  144% 7 
Porto / forsendelse - projektandel 0 (4.738) 4.738  
Telefon 70 69.897  100% 54 
Telefon - projektandel 0 (22.993) 22.993 
Annoncer 20 17.489  87% 17 
Annoncer - projektandel 0 (5.757) 5.757 
Gebyrer og differencer 20 22.016  110% 17 
Gebyrer og differencer - projektandel 0 (7.248) 7.248 
Blomster og plantehold 30 9.918  33% 0 
Blomster og plantehold - projektandel 0 (3.265) 3.265 
Rengøring og renovation 30 47.805  159% 232 
Rengøring og renovation  
- projektandel 0 (15.737) 15.737 0% (122) 
Internet og tv 15 48.527  324% 13 
Internet og tv - kollegieandel 0 (35.043) 35.043 
Internet og tv - projektandel 0 (4.439) 4.439   _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 705 421.174 603.557 60% 910  _______ ___________ ___________ _______ _______ 



Det Grønlandske Hus i Århus 

 

21

Noter 

    Regnskab Real. Regn- 
  Budget Regnskab Projektomk. iht. skab 
  2018 2018 2018 budget 2017 
  t.kr. kr. kr. pct. t.kr.   _______ ___________ ___________ _______ _______ 

5. Diverse kontorhold 
Papir og kontorartikler 30 25.181   84% 27 
Papir og kontorartikler  
- projektandel 0 (10.057) 10.057 
Kopimaskine 20 7.634  38% 0 
Kopimaskine - projektandel 0 (2.513) 2.513 
Bøger, aviser og hjemmeside 30 130.813  436% 79 
Bøger, aviser og hjemmeside 
- projektandel 0 (95.736) 95.736  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 80 55.322 108.306 69% 106  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 
6. Lokaleleje 
Husleje, Dalgas Avenue = 1/3  669.826    670  
Kollegiedrift overført til projekt = 2/3  (446.550) 446.550  (447) 
Husleje, Dalgas Avenue = 1/3 
- projektandel  (73.496) 73.496 
Husleje, Harald Jensens Plads  30.800 
Husleje, Harald Jensens Plads 
- projektandel  (30.800) 30.800  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 230 149.780 550.846 65% 223  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 

7. Anskaffelser 
Edb 30 6.198   21% 29 
Edb - projektandel 0 (2.040) 2.040 
Inventar, kollegie 0 82.659 
Inventar, kollegie - projektandel 0 (82.659) 82.659 
Inventar, huset 40 34.947  87% 28 
Inventar, huset - projektandel 0 (11.505) 11.505 
Kantinekøkken 25 1.146  5% 2 
Kantinekøkken - projektandel 0 (376) 376  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 95 28.370 96.580 30% 59  _______ ___________ ___________ _______ _______ 
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Noter 

    Regnskab Real. Regn- 
  Budget Regnskab Projektomk. iht. skab 
  2018 2018 2018 budget 2017 
  t.kr. kr. kr. pct. t.kr.   _______ ___________ ___________ _______ _______ 

8. Driftsmidler, reparationer og  
vedligeholdelse 
Forsikringer 80 86.900   109% 78  
Forsikringer - projektandel 0 (33.272) 33.272 
Alarm 30 35.536  118% 27 
Alarm - projektandel 0 (11.698) 11.698 
Fjernvarme = 1/3 30 59.814  66% 76 
Fjernvarme – kollegieandel 2/3 0 (39.876) 39.876  (51) 
Fjernvarme = 1/3 - projektandel 0 (6.564) 6.564 
Rengøringsartikler = 1/3 30 29.722  66% 23 
Rengøringsartikler – kollegieandel 2/3 0 (9.910) 9.910  (15) 
Rengøringsartikler = 1/3 - projektandel 0 (6.522) 6.522 
El og vand = 1/3 40 88.880  74% 102 
El og vand – kollegieandel 2/3  0 (59.253) 59.253  (68) 
El og vand = 1/3 - projektandel 0 (9.753) 9.753 
Reparation af køkkenudstyr m.m. 20 1.765  9% 5 
Reparation af køkkenudstyr m.m. 
- projektandel 0 (581) 581 
Vedligeholdelse af bygninger 50 61.824  124% 63 
Vedligeholdelse af bygninger 
- kollegie projektandel 0 (30.100) 30.100 
Vedligeholdelse af bygninger  
- projektandel 0 (10.444) 10.444 
Printerleje og edb-support 175 208.670  119% 132 
Printerleje og edb-support  
- projektandel 0 (77.640) 77.640 
Edb – software, økonomisystem 60 0  0% 0 
Benzin til bil 12 12.062  101% 10 
Benzin til bil - projektandel 0 (3.971) 3.971 
Øvrige biludgifter 20 11.997  60% 16 
Øvrige biludgifter - projektandel 0 (3.949) 3.949 
Reparation af inventar 10 1.090  11% 0 
Reparation af inventar - projektandel 0 (359) 359  _______ ___________ ___________ _______ _______ 

 557 294.368 303.892 53% 398  _______ ___________ ___________ _______ _______ 
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Noter 

 Bil Maleri IT-udstyr 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

9. Anlægsaktiver 

Kostpris 01.01.2018 294.212 52.200 0 

Årets tilgang 0 0 336.684 

Årets afgang 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2018 294.212 52.200 336.684  ___________ ___________ ___________ 

 

Afskrivninger 01.01.2018 (84.157) 0 0 

Årets afskrivninger (38.842) 0 (74.819) 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12.2018 (122.999) 0 (74.819)  ___________ ___________ ___________ 

 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 171.213 52.200 261.865  ___________ ___________ ___________ 

 
  2018 2017 
  kr. t.kr.   ___________ _______ 

10. Andre tilgodehavender 

Udlæg for studerende 20.384 13 

Tilgodehavende lønrefusion 46.517 77 

Tilgodehavende inklusionsindsatsen 85.416 0 

Mellemregning med Taseralik 366.048 0  ___________ _______ 

 518.365 90  ___________ _______ 

 

11. Periodeafgrænsningsposter 

Forudbetalte omkostninger 89.672 40  ___________ _______ 

 

12. Likvide beholdninger 

Kassebeholdning 14.458 47 

Girobeholdning 4.477 31 

Erhvervskonto nr. 480-61-41011 832.346 1.325 

Erhvervskonto nr. 420-00-04448 4.225.238 4.225 

Erhvervskonto nr. 450-61-02146 9.900 10  ___________ _______ 

 5.086.419 5.638  ___________ _______ 
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Noter 

  2018 2017 
  kr. t.kr.   ___________ _______ 

13. Anden gæld 

Skyldigt beløb i øvrigt 211.367 141 

Feriepengeforpligtelse, månedslønnede 626.805 534 

Depositum, kollegieværelser 26.000 40 

Skyldig ATP 12.367 2 

Skyldige feriepenge 7.117 43 

Forudbetalt husleje 3.900 0 

Mellemregning med Taseralik 0 93 

Skyldig løn 63.279 590 

Skyldig moms 57.674 0  ___________ _______ 

 1.008.509 1.443  ___________ _______ 

 

 
14. Ikke indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Institutionen har indgået lejeaftale vedrørende dennes lokaler på Dalgas Avenue i Aarhus. Institutionens 
samlede huslejeforpligtelse udgør 7.998 t.kr., svarende til betaling af husleje i opsigelsesperioden som 
løber til 2029. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der primært forvalter statslige midler afsat på 
Finansloven i Grønland og Danmark, med forskellige bevillingstyper som Driftsbevilling, Reservationsbevil-
ling og Lovbunden bevilling. 
 
Årsrapporten aflægges efter rammer i institutionens budget og efter tilsvarende retningslinjer fra Grønlands 
Selvstyre. 
 
Det af bestyrelsen vedtagende budget for året aflægges i årsrapporten som sammenligningstal i forhold til 
det realiserede. 
 
Projekt- og øvrige indtægter 
Indtægter indregnes, når indbetalingen er modtaget iht. modtaget tilsagn om bevilling, eller anden kon-
traktaftale er indgået mod salg af ydelser, der indtægtsføres ved fakturering. 
 
Projekt- og øvrige udgifter 
Udgifter indregnes, når betalingen af en regning eller et udgiftsbilag er berigtiget og indenfor rammerne af 
det vedtagne budget. 
 
Afskrivninger 
Bilen er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives lineært over akti-
vets forventede levetid på 5 år. 
 
IT-anskaffelser afskrives lineært over en forventet levetid på 3 år. 
 
Forskydning af igangværende projekter 
Forskydningen på projekternes indtægtsførte midler med en primo beholdning og ultimo beholdning for-
skyder periodens indtægter i takt med det realiserede forbrug. 
 
Periodiseringer 
Bevillinger, der ikke er forbrugt, eller et merforbrug er konstateret, videreføres til efterfølgende finansår 
efter bevillingstypens bestemmelser iht. budgetvejledning 2016. 
 
Årets resultat 
Overføres til egenkapitalen. 
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Bilag 1. Projektøkonomi 31.12.2018 

Finansiering Projekter 

Andel af 
budget  

i alt 
Budget  

2018 

Tilskuds-
bevilling 

CRL 
Selvstyre 

Øvrige 
projekt- 

ind-
tægter 

Igang-
værende 
arbejder 

primo 
Ind- 

tægter  

Real. 
projekt-

timer  

Real. 
øvrige 
drifts-

omk.  
Real. 
i alt 

Over-/ 
dækning 

på  
projekter 

Igangv. 
arbejder 

ultimo  

Real. 
af 

budget 
pct. t.kr. kr. kr. kr. kr.  kr.  kr.  kr. kr. kr.  pct. 

GRL Selvstyre Uddannelsesområdet       2.106   1.474.240   1.413.353        60.887   1.474.240   

Socialområdet       2.633   1.788.232   1.639.400      148.832   1.788.232   
Kultur og information / 
Nukiga indsatser          527    1.119.528      266.610        84.734     351.344   

Butikken Butikken         600    533.362      533.362     533.362               -     533.362   

Nukiga indsatser            -  31.613        31.613     773.143                -      773.143   

Efterskoleelever         350   230.701      230.701     349.071        38.893      387.964   

Højskoler            -                 -        27.228         27.228   

+ Lejebetaling Kollegie       1.204   278.901    1.162.901     350.920     704.064   1.054.984   

Div. kommuner m.m. 
Div. indtægter øvrige 
tjenesteydelser           75      36.806        36.806                -               -               -     

61%       7.495  5.266.000  1.111.383       6.377.383   5.353.087   1.037.410   6.390.497   (13.114)  
  

-   85% 

I alt indtægter på projekter under GRL Selvstyre – 
se projektfordelingen  

  
6.377.383      

Socialstyrelsen Kammak       1.200  (151.391)   1.200.000      663.970      285.294      949.264     (402.127)  79% 

Inklusionsindsatsen       1.025   (231.299)   1.024.992     604.522      283.755      888.277      (368.014)   87% 

Grøn Amt           600      600.000      195.671        66.250      261.921     (338.079)   44% 

23%       2.825    2.824.992   1.464.163      635.299   2.099.462    (1.108.220)   

Randers Kommune §18 - bevilling              -       10.000                -         8.664         8.664    
  

(1.336)   

Jubilærumsf. Grundfos Bevilling           -       10.000                -         2.386         2.386         (7.614)   

Aarhus Kommune Div. Opgaver - driftstilskud          425      425.139      414.224          1.151     415.375        (9.764)   98% 

Overgangsprojekt CTI          497   (45.175)      282.096     374.789        10.312      385.101         57.830   77% 

7%           922      707.235      789.013        11.463     800.476            48.066   

Ensom Gamles Værn Besøgstjenesten        -   (82.288)        26.800     100.031        8.462    108.493  
  

(595)   

  -         26.800     100.031         8.462     108.493              (595)   0% 

Kofoed Skole Aluuaarhus 2018 
  

200       213.000      179.228       33.473      212.701           (298)   

2%           200      213.000     179.228       33.473     212.701             (298)   106% 

Kulturstyrelsen Nukiga - formidlingsopgaver           867        

Projektaktiviteter i alt     12.309  (510.153) 10.169.410   7.885.522   1.737.157   9.622.679    (13.114) (1.069.997)   78% 

Andel af budgetforventningen           83%             

Fordeling af realiserede projektindtægter             78%  17%         
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Bilag 2. Direkte henførbare projektomkostninger  

Finansie-
ring Projekter 

Real. 
øvrige 
drifts-

omk. 
Afd.-

møder 

 

Aktivi-
teter 

borger 

 

Gaver 

 

Kon-
tor-
hold 

 

Kur-
ser 

 

Tids-
skrift/
abon. 

 

Trans
port 

 

For-
mid-
ling 

 

IT 

 
Kon-

su-
lent-

bi-
stand 

 

For-
sik-
ring 

 

Su-
pervi-

sion 

 

Inter-
net/tv 

 

Hus- 
leje 

 An-
skaf. 

og 
små-

an-
skaf. 

 
Ren-

gø-
ring/ 
ved-

ligeh. 

 

El og 
Vand 

 

Varme 

 

I alt 
kr. kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr. 

                  

GRL 
Selvstyre Uddannelsesområdet 

   
60.887  

   
8.713   

   
7.850   

  
18.170   

   
579   

   
6.033   

   
1.350   

   
1.092   

   
17.100             

Socialområdet 
   

148.832  
   

18.538   
   

59.490   
   

3.630    
   

7.625   
   

450   
   

13.541   
   

6.750   
  

13.336   
   

2.522    
   

22.950         
Kultur og information 
/ Nukiga indsatser 

   
84.734   

   
31.280       

   
1.529   

   
51.925             

Efterskoleelever 
   

38.893  
   

5.176   
   

8.579       
   

25.138              
+ Lejebeta-
ling Kollegie 

   
704.064   

   
673             

   
35.043   

   
446.550   

   
82.659   

   
40.010   

   
59.253   

  
39.876   

   
1.037.410  

   
32.427   

   
107.872   

  
21.800   

   
579   

  
13.658   

   
1.800   

   
41.300   

   
75.775   

  
13.336   

   
2.522      

   
22.950   

   
35.043   

   
446.550   

   
82.659   

   
40.010   

   
59.253   

  
39.876   

                  
   

-                     
Socialsty-
relsen Kammak 

   
31.419   

   
2.389     

   
8.773    

   
8.007       

   
12.250         

Inklusionsindsatsen 
   

64.811   
   

7.929    
   

2.056     
   

11.326       
   

12.700    
   

30.800       

Grøn Amt  
   

890        
   

890              
   

97.120  
   

-    
   

10.318            -    
   

2.056   
   

8.773   
   

-    
   

20.223   
   

-             -    
   

-       
   

24.950   
   

-    
   

30.800   
   

-    
   

-    
   

-             -    

                  
Randers 
Kommune §18 - bevilling 

   
8.664   

   
8.664                   

Jubilæru-
msf. 
Grundfos Bevilling 

   
2.386   

   
2.386                   

                  
Aarhus 
Kommune 

Div. Opgaver - 
driftstilskud 

   
1.151        

   
1.151              

Overgangsprojekt 
CTI 

   
10.312   

   
1.970     

   
1.151    

   
238      

   
6.953          

   
11.463  

   
-    

   
1.970            -              -    

   
1.151   

   
-    

   
1.389   

   
-             -    

   
-    

   
6.953   

   
-    

   
-               -    

   
-    

   
-    

   
-             -    

                  
Ensom 
Gamles 
Værn Besøgstjenesten 

   
8.462   

   
2.347       

   
5.165   

   
950             

   
8.462  

   
-    

   
2.347            -    

   
-             -    

   
-    

   
5.165   

   
950            -    

   
-    

   
-    

   
-    

   
-               -    

   
-    

   
-    

   
-             -    

                  
Kofoed 
Skole Aluuaarhus 2018 

   
33.473   

   
29.791       

   
3.682              

   
33.473  

   
-    

   
29.791            -              -             -    

   
-    

   
3.682   

   
-             -    

   
-    

   
-    

   
-    

   
-               -    

   
-    

   
-    

   
-             -    

                  

Projektaktiviteter i alt 
   

1.198.978  
   

32.427   
   

163.348   
  

21.800   
   

2.635   
  

23.582   
   

1.800   
   

71.759   
   

76.725   
  

13.336   
   

2.522   
   

6.953   
   

47.900   
   

35.043   
   

477.350   
   

82.659   
   

40.010   
   

59.253   
  

39.876   
   

1.198.978  
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