
Pressemeddelelse 
Offentlige Finanser 
29. november 2005 

Flere penge til administration og folkeskole 

Det samlede offentlige budget var på 7.428 mio. kr. i 2004. Heraf gik 874 mio. 
kr., eller over 10 pct. af de samlede udgiftskroner, til administration. Folkesko-
len anvendte 734 mio. kr. eller knap 10 pct. af det samlede budget. Begge 
udgiftsområder har været i hastig vækst siden 2000 

Dette fremgår af publikationen ”Grønlands offentlige finanser 2004”, som Grøn-
lands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.  
 
I publikationen er det muligt at danne sig et samlet billede af, hvordan hjemmestyrets 
og kommunernes indtægter og udgifter er sammensat, jf. nedenstående figur.  
 

 
 

Af publikationen fremgår det også, at: 
 
– udgifterne til politi siden 2000 har været den post med størst vækst – 45 pct. 

– den offentlige subsidiering (tilskud) af det grønlandske erhvervsliv stadig er 
stort, men dog er reduceret siden 2000 og nu tegner sig for ca. 14 pct. af de sam-
lede udgifter 

– udgifterne til byggemodning blev halveret i 2004 i forhold til året før. 

– væksten i de samlede udgifter er bremset og der faktisk et sket et fald de seneste 
tre år 

– der er et solidt overskud på de offentlige finanser på ca. 4 pct. af bruttonational-
produktet 

http://www.statgreen.gl/


 

Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 

Som pdf-fil 

 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 

Tegn et e-mail 
abonnement 

 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til: 
 
– Informationsmedarbejder Thorkild Knudsen, telefon direkte: 34 55 85 eller pr. 

mail til thkn@gh.gl  

 
 
Med venlig hilsen 
Thorkild Knudsen 
Informationsmedarbejder 

mailto:thkn@gh.gl
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