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Udgifterne i den offentlige sektor  
steg med 5,4 pct. i 2002 

Væksten i den offentlige sektor er øget i forhold til 2001, hvor væksten var 
4,5 pct. Lønninger til offentligt ansatte udgør 37,1 pct. af de samlede 
offentlige udgifter 

Udgifterne i den offentlige sektor steg i 2002 med 5,4 pct. - fra 7,1 mia. kr. i 2001 til 
7,5 mia. kr. i 2002. Væksten i den offentlige sektor er dermed øget i forhold til 2001, 
hvor de samlede offentlige udgifter steg med 4,5 pct. Siden 1998 er udgifterne steget 
med 17,8 pct. Tages inflationen i betragtning svarer dette til en vækst på 7,3 pct. 
 
Det fremgår af publikationen ”Grønlands offentlige finanser 1998-2002”, som 
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
Den største relative stigning i de offentlige udgifter vedrører de faste nyinvesteringer, 
der steg med 27,2 pct. - fra 0,4 mia. kr. i 2001 til 0,5 mia. kr. i 2002. Udgifter til 
aflønning af offentligt ansatte steg i 2002 med 6,9 pct. - fra 2,7 mia. kr. i 2001 til 2,8 
mia. kr. i 2002 og udgør 37,1 pct. af de samlede offentlige udgifter. 
 
Ved en opdeling på funktionelle indsatsområder er det ikke overraskende udgifterne 
til social tryghed og velfærd, der udgør langt det største område under den offentlige 
forvaltning. Her bruges 1,7 mia. kr., hvilket svarer til 23,3 pct. af de offentlige 
udgifter.. Set i forhold til 1998 er udgifterne til social tryghed og velfærd steget med 
16,8 pct. Samme beregning i faste priser viser en stigning på 6,4 pct. 
 
De samlede offentlige subsidier til grønlandske virksomheder androg i 2002 0,6 mia. 
kr., svarende til 8,7 pct. af de samlede offentlige udgifter. Siden 1998 udgør de 
offentlige tilskud til det grønlandske erhvervsliv imidlertid en aftagende andel af de 
samlede offentlige udgifter. 
 
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 journalist Thorkild Knudsen på 
e-mail thkn@gh.gl eller på tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
Med venlig hilsen 
Thorkild Knudsen 
Informationsmedarbejder
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