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Revideret statistik over de offentlige finanser 

Statistikken over de offentlige finanser er revideret. Datarevisionen omfatter for det 
første indarbejdelsen af en ny international standard for opdelingen af de offentlige 
udgifter (den funktionelle fordeling). Opdelingen kaldes COFOG (Classification of 
Functions of Government) og anbefales af bl.a. FN. Opdelingen er først og fremmest 
blevet mere detaljeret. Samtidig er der indført nye kategorier bl.a. vedrørende miljø-
beskyttelse og boligforhold. For det andet er der foretaget en generel revision af klas-
sifikationer og beregninger i de historiske tal, således at statistikken nu i højere grad 
følger de internationale anbefalinger for opgørelse af de offentlige finanser. Datarevi-
sionen er ført tilbage til 1994. 
 
Med den nye funktionelle fordeling fordeles de offentlige udgifter mere detaljeret 
end hidtil. Eksempelvis fordeles udgifter til social beskyttelse, sundhed mm. nu på 
mere end ti kategorier imod de tidligere tre kategorier. I figuren vises udgifterne i den 
samlede offentlige forvaltning og service for 2006 efter den nye fordeling. 
 
Funktionel fordeling af drifts- og kapitaludgifter i offentlig forvaltning og service. 2006 

 
Social beskyttelse udgør det største område under offentlig forvaltning og service, og 
i 2006 udgjorde udgifterne hertil 2.074 mio. kr. eller 26 pct. af de samlede udgifter. 
Undervisning, der bl.a. omfatter folkeskolen, skoler under ungdomsuddannelserne, 
videregående uddannelser, voksenuddannelser, uddannelsesstøtte mm. er det andet 
helt store område under offentlig forvaltning og service. I 2006 blev der brugt 1.477 
mio. kr. på undervisning svarende til 19 pct. af de samlede udgifter.  
 
Udgifter til beskyttelse af miljøet er en ny kategori i den funktionelle fordeling. Her 
samles udgifter vedr. bortskaffelse af affald og spildevand, forureningsbekæmpelse, 
F&U vedr. miljøbeskyttelse samt forvaltning, koordinering og overvågning af pro-
grammer til fremme af miljøbeskyttelse under varetagelse af direktoratet for Miljø og 
Natur. I 2006 blev der anvendt 117 mio. kr. på miljøbeskyttelse svarende til 1 pct. af 
de samlede udgifter. 
 
Udgifter til boliger og offentlige faciliteter er også en ny kategori. Her samles udgifter 
vedr. drift af udlejningsboliger, boligbyggeri, byggemodning, vandforsyning, gadebe-
lysning, F&U vedr. boliger og offentlige faciliteter samt administration af boliger og 
offentlige faciliteter. I 2006 blev der anvendt 301 mio. kr. på boliger og offentlige 
faciliteter svarende til 4 pct. af de samlede udgifter. 

Flere detaljer 
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Det fremgår af publikationen Offentlige finanser 2006, som Grønlands Statistik net-
op har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Sideløbende med indarbejdelsen af den nye funktionelle fordeling er der gennemført 
en generel revision af klassifikationer og beregninger i de historiske tal tilbage til 
1994. Revisionen har medført at statistikken nu i højere grad følger de internationale 
anbefalinger for opgørelse af de offentlige finanser. Datarevisionen har medført føl-
gende væsentlige realøkonomiske ændringer: 

– Afskrivning på personlig indkomstskat betragtes nu som kapitaloverførsler til 
husholdninger (tidl. blev afskrivningerne betragtet som negativ indkomstskat). 

– Afskrivning på selskabsskat betragtes nu som kapitaloverførsler til selskaber (tidl. 
som en negativ selskabsskat). 

– Overførsler til husholdninger fx ved anbringelse af børn i pleje betragtes nu som 
et offentligt konsum, idet der er tale om betaling for en privat produceret ydelse 
(tidl. blev disse udgifter betragtet som overførsler til husholdninger). 

– Udgifter til kommunalt erhvervsengagement betragtes nu overvejende som over-
førsler til andre virksomheder (tidl. blev disse overførsler typisk betragtet som et 
offentligt konsum). 

– Kapitaltilskud til private andelsboliger betragtes nu som kapitaloverførsler til 
private nonprofit institutioner (tidl. blev disse tilskud betragtet som kapitaltil-
skud til kvasiselskaber, og dermed fjernet fra statistikken). 

– Anlæg af ældreboliger betragtes nu som faste nyinvesteringer – boligbyggeri (tidl. 
blev disse anlæg betragtet som kapitaltilskud til kvasiselskaber, og dermed fjernet 
fra statistikken). 

– Regnskabstallene der ligger til grund for opstillingen af den statslige sektor er 
revideret ud fra bagudrettede rettelser oplyst af de enkelte ministerier. 

 
Datarevisionen har bidraget til ændringer i både drifts- og anlægsudgifter. Generelt er 
der tale om en revision i opadgående retning for det offentliges kapitaludgifter, der er 
øget pga. den ændrede behandling af afskrivning på personlig indkomstskat og sel-
skabsskat samt tilgangen af en række anlægsudgifter fx anlæg af ældreboliger samt 
tilskud til anlæg af private andelsboliger, der tidligere ikke indgik i statistikken. 
 
Det offentlige konsum er også revideret. Her er der imidlertid ikke tale om en generel 
revision i ned- eller opadgående retning. Konsumet er steget pga. en omfordeling af 
udgifter til fx plejeophold, der tidligere blev betragtet som overførsler til husholdnin-
ger. Samtidig er konsumet faldet pga. en omfordeling af erhvervstilskud til andre 
virksomheder, der tidligere blev betragtet som et offentligt konsum. Endelig er kon-
sumet reduceret som følge af den ændrede behandling af afskrivning på personlig 
indkomstskat og selskabsskat. Revisionerne i konsumet er således ikke entydig i den 
ene eller anden retning. Alt i alt er der imidlertid tale om en mere robust opgørelse af 
det offentlige konsum. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, der offentliggøres på Grønlands 
Statistiks 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. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Lene Baun-
bæk på e-mail leba@gh.gl. 
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