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Underskud på den offentlige saldo i 2009 
 

Flere års overskud på den offentlige saldo blev i 2009 vendt til et underskud. Under-
skuddet på den offentlige saldo for 2009 er opgjort til 161 mio. kr. I forhold til 2008 
svarer det til en forværring på 252 mio. kr. Underskuddet skyldes primært en stigning 
i det offentlige forbrug på 438 mio. kr., en stigning i indkomstoverførsler på 82 mio. 
kr. samt en stigning i faste nyinvesteringer på 137 mio. kr.  
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Det fremgår af publikationen ”Offentlige finanser 2009”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.stat.gl. 
 
Udgifter til fremstilling af offentlige serviceydelser (det offentlige forbrug) steg med 
438 mio. kr. til 6.791 mio. kr. i 2009 svarende til en stigning på 6,9 pct. En stor del af 
konsumet dækker aflønning af offentligt ansatte, der i 2009 steg med 238 mio. kr. 
eller knap 7 pct. Forbrug i produktionen, der udgør en tilsvarende del af konsumet, 
steg i 2009 med 185 mio. kr. Det stigende forbrug er primært sket inden for generelle 
offentlige tjenester bl.a. fælles IT virksomhed og offentlig forvaltning samt social 
beskyttelse fx familiebehandling, døgninstitutioner samt socialt forebyggelse. 
 
Løbende overførsler steg med 69 mio. kr. til 1.915 mio. kr. i 2009 svarende til en stig-
ning på 3,7 pct. Løbende overførsler omfatter bl.a. indkomstoverførsler til hushold-
ninger, som i 2009 steg med 82 mio. kr. til 1.248 mio. kr. 
 
De faste nyinvesteringer steg med 137 mio. kr. til 507 mio. kr. i 2009 svarende til en 
stigning på 37 pct. Stigningen kan overvejende henføres til den kommunale sektor. 
De kommunale faste nyinvesteringer steg således med 105 mio. kr. i 2009. I den selv-
styrede sektor steg de faste nyinvesteringer med 29 mio. kr. I den statslige sektor steg 
faste nyinvesteringer med 2,6 mio. kr. 
 
Samlede kapitaloverførsler faldt i 2009 med 108 mio. kr. til 114 mio. kr. Årsagen 
hertil var, at afskrivninger på personlig indkomstskat i kommunerne stort set var lig 
nul i 2009. De samlede offentlige investeringer faldt derfor samlet med knap 3 mio. 
kr. til 552 mio. kr. 
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Underskuddet på den offentlige saldo også kaldet fordringserhvervelsen må ikke 
forveksles med DAU-saldoen i de kommunale regnskaber samt landskassens regn-
skab. Ifølge Landskassens Regnskab viste selvstyrets DAU-saldo et underskud på 950 
mio. kr. i 2009. Den samlede kommunale DAU-saldo viste et underskud på 78 mio. 
kr. I publikationens afsnit 7.2 redegøres for forskellen mellem fordringserhvervelsen i 
de offentlige finanser og DAU-saldoen. 
 
Publikationen ”Offentlige finanser 2009” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands 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. 
 
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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