
 

 
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk 

Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 22. juni 2017 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 396 (Alm. del) af 9. juni 
2017 stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF)  

Spørgsmål 

Vil ministeren punkt for punkt opgøre/vurdere (gerne i omtrentlige tal), statens 
samlede tilskud til det grønlandske samfund? Herudover bedes ministeren opgø-
re/vurdere (gerne i omtrentlige tal), hvor stor en procentdel af Grønlands samlede 
indtægter som statens samlede årlige tilskud udgør. 
 

Svar 

Staten afholder to lovbundne tilskud til Grønland Selvstyre på Finansloven. Dels 
afholdes det generelle tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 
12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (herefter ”Selvstyreloven”) og dels afholdes 
et tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet i 
henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere 

ændringer. Statens udgifter til tilskuddene i 2015, 2016 og 2017 fremgår af tabel 1 
og kan samlet set opgøres til 3.766,4 mio. kr. i 2017. 
 

Med udgangspunkt i Landskassens indtægter som opgjort i drifts- og 
anlægsbudgettet i Grønlands Selvstyres Finanslov for 2017 udgør statens tilskud 
til Selvstyret 55,7 pct. af Landskassens indtægter i 2017, jf. tabel 2.  
 

Tabel 1 

Statens tilskud til Grønland på Finanlovens § 07.31.  

(mio. kr.) 2015 2016 2017 

Statens tilskud    

§ 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre 3.678,6 3.682,3 3.722,4 

§ 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbin-
delse med liberalisering af spilleområdet 

40,0 41,0 44,0 

I alt 3.718,6 3.723,3 3.766,4 

  
 
Kilde: Finansloven for 2017. 
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Øvrige statslige udgifter i Grønland 

Udover statens tilskud til Selvstyret afholder staten udgifter i forbindelse med 
opgavevaretagelsen af en række sagsområder i Grønland. En del af udgifterne 
relaterer sig til en række sagsområder, som Selvstyret i henhold til Selvstyrelovens 
bilag kan overtage varetagelsen af. Udgifterne er på baggrund af regnskabstal fra 
2015 vurderet til at være 576,2 mio. kr, jf. tabel 3. Det bør understreges, at der er 
væsentlige usikkerheder forbundet med opgørelsen. 
 

 
De sagsområder, som i henhold til selvstyreloven skal forblive hos 
rigsmyndighederne, fremgår ikke af opgørelsen, herunder statsforfatningen, 
statsborgerskab, højesteret, udenrigs- forsvars og sikkerhedspolitik samt valuta- og 
pengepolitik, jf. forslag til lov om Grønlands Selvstyre af 5. februar 2009.   
 
Lægges statens øvrige udgifter i Grønland sammen med statens tilskud til 
Selvstyret i 2015, har staten afholdt udgifter i Grønland på samlet set 4.294,8 mio. 
kr. i 2015, jf. tabel 4. 
 

Tabel 2 

Statens tilskud som andel af Landskassens indtægter1 

(mio. kr.) 2015 2016 2017 

Landskassens indtægter    

Landskassens samlede indtægter 6.596,0 6.594,4 6.758,8 

- Heraf statens samlede tilskud 3.718,6 3.723,3 3.766,4 

- Heraf statens samlede tilskud i pct. 56,4 pct. 56,5 pct. 55,7 pct. 

  
 
Anm.: 1) Landskassens indtægter er opgjort som indtægterne i drifts- og anlægsbudgettet i Grønlands Selvstyres 

Finanslov for 2017. 

Kilde:  Finansloven for 2017 og Grønlands Selvstyres Finanslov for 2017. 

Tabel 3 

Statens udgifter til de sagsområder Selvstyret i henhold til Selvstyreloven kan overtage 

(mio. kr.) 20151 

Statens udgifter til varetagelse af sagsområder i Grønland 576,2 

  
 
Anm.: 1) Opgørelsen vedrøre de sagsområder, som Selvstyret i henhold til Selvstyreloven kan overtage. Opgørelsen 

er baseret på regnskabsåret 2015 og opgjort som nettoudgifter. Det bemærkes, at der er væsentlige usikker-

heder forbundet med opgørelsen af statens udgifter til varetagelse af sagsområder i Grønland.  

Kilde: Finansministeriet. 

Tabel 4 

Statens samlede udgifter til tilskud og varetagelse af sagsområder  i Grønland i 2015 

(mio. kr.) 2015 

§ 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre 3.678,6 

§ 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet 40,0 
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Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Jensen 
Finansminister 

Statens udgifter til varetagelse af sagsområder i Grønland1 576,2 

I alt 4.294,8 

  
 
Anm.: 1) Opgørelsen vedrøre de sagsområder, som Selvstyret i henhold til Selvstyreloven kan overtage. Opgørelsen 

er baseret på regnskabsåret 2015 og opgjort som nettoudgifter. Det bemærkes, at der er væsentlige usikker-

heder forbundet med opgørelsen af statens udgifter til varetagelse af sagsområder i Grønland. 

Kilde: Finansministeriet. 
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