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Kommunale udgifter stiger i 2010 

Mens selvstyret venter stabile udgifter i 2010, budgetterer kommunerne med øget 
aktivitet på en række områder. Kommunerne afholder drifts- og kapitaludgifter for 
4.170 mio. kr. i 2010. Det svarer til en stigning på 5,2 pct. i forhold til 2009. 
 
Drifts- og kapitaludgifter i den kommunale sektor 2010 
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Stigningen i de kommunale drifts- og kapitaludgifter kan primært henføres til udgif-
ter forbundet med social beskyttelse samt undervisning. Social beskyttelse er det 
største kommunale område, og omfatter udgifter til sociale velfærdsforanstaltninger 
som forsorg for familier, børn og unge, handicappede og ældre, herunder institutio-
ner, boliger, forebyggelse, kontante ydelser ved sygdom, invaliditet og arbejdsløshed 
samt ydelser til boligsikring, revalidering, social førtidspension, pension mm. 
 
De kommunale udgifter til social beskyttelse udgør 1.934 mio. kr. i 2010. Det er 160 
mio. kr. mere end i 2009. De øgede udgifter skyldes hovedsageligt stigende udgifter 
til alderdomsydelser, overførsler ved sygdom og invaliditet samt velfærdsforanstalt-
ninger for familier, børn og unge. Alene på daginstitutionsområdet øges udgifterne til 
drift og anlæg med 64 mio. kr. i 2010. 
 
Undervisning omfatter folkeskolen, lokale erhvervsskoler bl.a. Piareersarfiit, voksen-
uddannelser, uddannelsesstøtte mm. I 2010 anvendes 905 mio. kr. på undervisning. 
Det er 95 mio. kr. mere end i 2009. De øgede udgifter til undervisning er særligt rettet 
mod folkeskolen, hvortil udgifterne stiger med 86 mio. kr. svarende til en stigning på 
12,3 pct. Der er tale om stigende udgifter til både drift og anlæg i folkeskolen. 
 
Publikationen ” Budgetter for offentlig forvaltning og service 2010” kan hentes som 
en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grøn-
lands Statistik. 
 
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. 
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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

 


