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Kommunale udgifter stiger i 2011 

 
Mens selvstyret venter faldende udgifter i 2011, budgetterer kommunerne med øget 
aktivitet på en række områder. Kommunerne afholder drifts- og kapitaludgifter for 
4.553 mio. kr. i 2011. Det svarer til en stigning på 9 pct. i forhold til 2010. 
 
Budgetterne for offentlig forvaltning og service viser, at kommunerne budgetterer 
med en negativ fordringserhvervelse; et samlet underskud på 27 mio. kr. i 2011, 
mens selvstyret budgetterer med en positiv fordringserhvervelse; et overskud på 329 
mio. kr. På grund af internationale retningslinjer for nationalregnskabssystemer, må 
fordringserhvervelsen ikke forveksles med DAU-saldoen i de egentlige kommunale 
budgetter og selvstyrets finanslov. Læs mere herom i publikationen. 
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Med virkning fra den 1. januar 2011 udlægges handicapforsorgen til kommunerne. 
Med udlægningen følger et samlet bloktilskud fra Grønlands Selvstyre på 303 mio. kr. 
Kommunernes udgifter til handicapforsorg henføres til kategorien sygdom og invalidi-

tet under social beskyttelse.  
 
Kategorien sygdom og invaliditet omfatter revalideringsydelser, offentlig og takst-
mæssig hjælp ved sygdom, udgifter vedr. fleksjob, handicapforsorg mm. De kommu-
nale udgifter relateret til sygdom og invaliditet stiger fra 181 mio. kr. i 2010 til 422 
mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes overvejende overdragelsen af handicapområdet 
fra Grønlands Selvstyre til kommunerne. 
 
Publikationen ” Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011” 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

 


