
Pressemeddelelse 
Offentlige finanser 
18. december 2009 

 
 
 

Offentligt konsum steg i 2008 

 
Offentlig forvaltning og service havde i 2008 et samlet konsum på 6,4 mia. kr. Det er 
en stigning på 413 mio. kr. eller 7 pct. i forhold til 2007, jf. figuren. Konsumet er ste-
get i både den kommunale, den hjemmestyrede og den statslige sektor. I publikation 
refereres der til det grønlandske hjemmestyre og den hjemmestyrede sektor, idet 
finansopgørelsen vedrører perioden 2004-2008 med hjemmestyre. 
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I 2008 blev der afholdt udgifter for 8.756 mio. kr. Det er en stigning på 6,3 pct. i for-
hold til året før. Stigningen i de offentlige udgifter skyldes hovedsageligt et stigende 
offentlige konsum inden for bl.a. generelle offentlige tjenester, sundhedsvæsen, un-
dervisning og økonomiske anliggender. 
 
De faste nyinvesteringer steg med 57 mio. kr. til 370 mio. i 2008 svarende til en stig-
ning på 18 pct. Stigningen kan udelukkende henføres til den kommunale sektor. De 
kommunale faste nyinvesteringer steg med 84 mio. kr. i 2008. I den hjemmestyrede 
sektor faldt de faste nyinvesteringer med 28 mio. kr. Hertil havde kommunerne i 
2008 et nettosalg af ejendomme for ca. 36 mio. kr.  
 
De samlede indtægter til offentlig forvaltning og service beløb sig til 8.847 mio. kr. i 
2008. Indtægterne voksede hermed med 221 mio. kr. i forhold til året før. En stor del 
af stigningen kan henføres til vækst i de løbende indkomst- og formueskatter samt 
overførsler fra udlandet. 
 
Den offentlige saldo viste et overskud på 91 mio. kr. i 2008. Dermed er det samlede 
overskud faldet med 295 mio. kr. i forhold til 2007. Forværringen kan primært tilskri-
ves en vækst i driftsudgifterne. 
 
Publikationen ”Offentlige finanser 2008” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
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Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I topmenuen vælges ”Salg og Service” og efterfølgende ”Abonnements-
service”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til ledende konsulent Lene Baun-
bæk på e-mail leba@stat.gl. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Baunbæk 
Ledende konsulent
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