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Sammenfatning

Økonomisk Råds rapport for 2013 indeholder følgende temaer:
• Konjunkturudsigterne
• Offentlige finanser og finanspolitisk holdbarhed
• Bosætning og migration

Analyser i rapporten er nærmere beskrevet i en række tekniske baggrundsnotater tilgængelige via 
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finanser-og-Indenrigsanliggen-
der/Oekonomisk-raad

Konjunkturer

I 2013 forventes et lille fald i den samlede økonomiske aktivitet.  Der er udsigt til et yderligere fald 
i efterforskningsaktiviteten, og fiskeriet ventes at gå lidt tilbage. Faldene i rejefangster ventes i 
nogen grad opvejet af øget fiskeri af en række andre arter, herunder forsøgsfiskeri efter sild og ma-
krel.  Fiskeriet har i de seneste år nydt godt af stigende priser på de fleste arter. Eksportpriserne er 
generelt omkring 30 pct. højere end i 2010. Der er dog usikkerhed om den fremtidige prisudvikling.
For året 2014 skønner Økonomisk Råds formandskab, at der er udsigt til nulvækst og dermed en 
bedring i forhold til 2013. Forudsætningerne bag denne vurdering er blandt andet, at der kommer 
en lille vækst i efterforskningen af mineraler, og at bygge- og anlægsinvesteringerne falder mindre 
end i 2013. 

Vækstmulighederne i fiskeriet må under alle omstændigheder anses for begrænsede, og der er en 
risiko for tilbagegang. Forarbejdning af fisk og skaldyr kan kun anbefales, hvis det kan ske på et 
kommercielt grundlag uden offentlig støtte. Udviklingen i fiskeriet understreger vigtigheden af at 
udvikle andre private erhverv, hvor råstofudvinding er det mest realistiske.

Stigningen i efterforskningstilladelser i 2012 tyder dog på, at der i de kommende år kan blive en 
stigende aktivitet ved efterforskning. Interessen vil imidlertid også afhænge af en politisk afkla-
ring af, hvordan den planlagte beskatning i udvindingsfasen via royalties konkret bliver udformet, 
og om ændringer i vilkårene for storskalaprojekter fordyrer disse. Derudover er der nu udsigt til 
flere ansøgninger om udnyttelsestilladelse med deraf følgende forhåbninger om større aktivitet i 
minesektoren i årene efter 2014. 

Offentlige	finanser	og	finanspolitisk	holdbarhed	

Den overordnede økonomisk-politiske udfordring er at skabe grundlag for en erhvervsudvikling 
til styrkelse af vækst og velstand. Det er afgørende for at fremtidssikre samfundet og skabe et 
grundlag for større økonomisk selvbærenhed. De offentlige finanser spiller en central rolle i den 
sammenhæng. Den nuværende indretning af velfærdssamfundet og dets finansieringsgrundlag vil 
give anledning til systematiske underskud, og udviklingen er derfor ikke holdbar. Dette understre-
ger behovet for gennemgribende reformer for sikre en mere selvbærende og holdbar økonomisk 
udvikling. 

Befolkningens alderssammensætning ændres markant de kommende år. Arbejdsstyrken stagnerer, 
og der bliver flere ældre. Det fører til stigende udgifter til sundhedsydelser, pleje af ældre og ikke 
mindst pensioner.  

I forslaget til finanslov for 2014 betoner Naalakkersuisut behovet for reformer for at understøtte 
en erhvervsudvikling og sikre holdbare offentlige finanser og dermed en selvbærende økonomi. De 
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store reformambitioner er endnu ikke konkretiseret, men det er positivt, at Naalakkersuisut for-
pligtiger sig til at igangsætte reformarbejdet nu. Det er vigtigt at få gennemført velgennemtænkte 
reformer for både at understøtte en erhvervsudvikling og sikre det finansielle grundlag for vel-
færdssamfundet. En udskydelse af reformerne gør problemerne større og sværere at løse. 

Det er afgørende at undgå en zig-zag kurs i den økonomiske politik. Det forekommer derfor ikke 
velbegrundet at genindføre fuld fradragsret for renteudgifter, når den samlede boligpolitik endnu 
ikke er afklaret. Med initiativet øges en allerede i udgangspositionen høj indirekte subsidiering af 
boligsektoren. Der er et stort behov for reformer på området, og disse bør ses i en sammenhæng 
med planer for en kapitalindkomstbeskatning. 

Den aktuelle konjunkturudvikling kan begrunde en vis finanspolitisk lempelse som foreslået af Na-
alakkersuisut i form af blandt andet forøgede anlægsinvesteringer inden for uddannelsesområdet, 
som samtidig understøtter uddannelsesstrategien på længere sigt.  Forslaget til finanslov 2014 
indebærer et underskud i 2014 og 2015, som forventes finansieret i årene 2016-17 af en række 
tiltag, så der samlet er balance over perioden 2014-2017. Denne strategi har en indbygget risiko, 
fordi udgifterne realiseres før finansieringselementerne. Det er desuden en forudsætning i forsla-
get, at salg af boliger i Qinngorput kan indbringe et nettoprovenu på 90 mio. kr. Det er formand-
skabets vurdering, at det i den nuværende konjunktursituation kan blive vanskeligt at afhænde et 
betydeligt antal ejerlejligheder, og derfor bør Naalakkersuisut planlægge alternative finansierings-
muligheder, hvis provenuet på 90 mio.kr. viser sig vanskeligt at nå. 

Der planlægges betydelige budgetforbedringer i budgetoverslagsårene som følge af forventede 
reforminitiativer. Formandskabet er enig i hensigten om gennemførelse af reformer, der kan styrke 
indtægtsgrundlaget og reformer, der kan begrænse stigninger i de offentlige udgifter. Gennemfø-
relse af væsentlige reformer stiller betydelige krav til såvel den administrative kapacitet som til 
politisk vilje til at gennemføre reformer, uanset om disse kan støde på modstand i dele af befolk-
ningen. 

I Gælds- og Investeringsstrategien sættes der klare og hensigtsmæssige standarder for udarbej-
delsen af beslutningsgrundlag for offentlige investeringer. Det er en styrkelse af denne strategi, 
at det nuværende Naalakkersuisut lægger op til 10-årige sektorplaner på de enkelte sektorer. Det 
styrker planlægningen og forbedrer mulighederne for at foretage prioriteringer med en længere 
tidshorisont. 

	Bosætning	og	migration

De mulige samfundsmæssige gevinster ved udnyttelse af naturressourcerne, herunder storskala-
projekter, afhænger af, hvorvidt de fører til en erhvervsudvikling og dermed bedre indkomst- og 
beskæftigelsesmuligheder for befolkningen. Realisering af et storskalaprojekt ved brug af over-
vejende lokal arbejdskraft og etablering af følgeerhverv vil afgørende øge de samfundsmæssige 
perspektiver og gevinster.  Men det stiller krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer.  Og der skal være 
klare økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse og til at flytte til andet arbejde. 

Økonomisk Råds formandskab har analyseret befolkningsbevægelserne nærmere, både inden for 
landet, med hensyn til ind- og udvandring samt genindvandring med særlig vægt på flytningers be-
tydning for erhvervsudvikling. 

Undersøgelsen viser, at der er en koncentration af personer med uddannelse i de store byer.  Det 
forstærkes af, at uddannelsesniveauet generelt er højere hos de personer, der forlader bygder og 
mindre byer, end hos dem der bliver tilbage. Endelig flytter indvandrerne, hvoraf hovedparten har en 
uddannelse, næsten udelukkende til de store byer.
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Fordelingen af indkomster følger uddannelsesniveauet. De personer, der er bosat i en af de større 
byer, har gennemsnitligt et højere indtægtsniveau end personer bosat i de mindre byer og i byg-
derne. Personer, der har forladt bygderne og nu bor i en af de større byer, har i gennemsnit et ind-
tægtsniveau, der ligger væsentligt over niveauet for personer fra samme årgang, der fortsat bor i 
bygderne.

Der er et højt niveau for flytninger inden for landets grænser, som samtidig betyder befolkningsbe-
vægelser fra bygder til de større byer. Det er en generel tendens i alle lande, at der i takt med øko-
nomisk udvikling og ændrede produktionsforhold sker en befolkningskoncentration omkring større 
byområder. Flytning af arbejdskraft fra land til by har været en medvirkende årsag til økonomisk 
udvikling i kraft af frigørelse af arbejdskraft fra primære erhverv. 

Undersøgelsen viser også, at det store flertal af grønlandskfødte personer i Danmark har næsten 
samme store tilknytning til at arbejdsmarkedet som danskere generelt.  Personer, der er udvandret 
til Danmark, har generelt et højere uddannelsesniveau end de, der er blevet i Grønland. 

En stor nettoudvandring fra Grønland og et lavt niveau for genindvandring rejser to store spørgs-
mål. For det første, om der er tale om ”brain drain” i form af udvandring af de bedre uddannede unge. 
For det andet, om der er mulighed for at vende denne tendens, hvis der skabes stor erhvervsudvik-
ling og jobmuligheder ved udnyttelse af naturressourcerne.

Vandringsmønstrene ind og ud af Grønland dækker over et kompliceret billede. Blandt udvandrere 
er der mange med uddannelse og gode kvalifikationer, der klarer sig godt på det danske arbejds-
marked. Her er der tale om et ”brain drain”. Samtidig sker der via indvandring en betydelig tilgang af 
veluddannet arbejdskraft – hvoraf en stor del finder ansættelse i den offentlige sektor. Samlet har 
der været en nettoimport af kvalificeret arbejdskraft. 

Erhvervsudvikling og en mere selvbærende økonomi kunne vende migrationen i den modsatte ret-
ning. Denne effekt kan opstå enten via mindre udvandring og/eller større tilbagevandring efter endt 
uddannelse. En erhvervsudvikling baseret på udnyttelse af naturressourcerne vil føre til stigende 
efterspørgsel efter arbejdskraft over hele kvalifikationsfordelingen, og dermed kan der forventes 
en øget nettoindvandring af både højt- og mindre højtuddannet arbejdskraft.

Flytninger afhænger af erhvervsudvikling og beskæftigelsesmuligheder, men også regionale og 
kulturelle aspekter spiller ind. En væsentlig barriere for mobilitet er adgang til boliger. En anden 
barriere kan være at opnå de kvalifikationer, som er nødvendige for at få et godt job. Ved eventuel 
realisering af et storskalaprojekt vil der være behov for øget mobilitet, hvis projektet skal omsæt-
te sig i en høj beskæftigelsesandel for befolkningen. Derfor er der også behov for at modernisere 
mobilitetsydelsen, så den mere aktivt understøtter mobilitet til områder med jobmuligheder. 

En afgørende forudsætning for en selvbærende økonomi er et uddannelsessystem af internatio-
nalt niveau og kvalitet. Grundlaget herfor skal skabes gennem folkeskole, ungdomsuddannelser og 
erhvervsuddannelser. Der vil være et behov for at mange tager deres uddannelse i udlandet. Den 
store nettoudvandring skal ses som et symptom på en ikke-selvbærende økonomi og ikke som en 
årsag hertil. Reformer og initiativer til skabelse af en selvbærende økonomi vil også på sigt kunne 
forventes at ændre vandringsmønstrene.
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1.	 	 Konjunktursituationen

Økonomien skrumpede i 2012, og det vil formentlig gentage sig i 2013. Det sker efter nogle år med 
en klart stærkere vækst end i de fleste europæiske lande. 

I 2012 skyldes faldet især en stor nedgang i efterforskningsaktiviteten, mens fiskeriet klarede sig 
noget bedre, end det på forhånd var frygtet. Rejefangsterne faldt som følge af kvotefleksordnin-
gen meget mindre end kvoterne. Samtidig steg priserne på fisk og skaldyr yderligere. Trods den 
faldende aktivitet har stigningen i ledigheden været begrænset. Det skyldes formentlig, at der i 
2012 var en meget stor nettoudvandring fra Grønland. Se Figur 3.2 i kapitel 3.

I 2013 er der udsigt til et yderligere fald i efterforskningsaktiviteten, men betydningen heraf for 
aktiviteten bliver langt mindre end i 2012. Fiskeriet ventes at gå lidt tilbage. Faldene i rejefangster 
ventes i nogen grad opvejet af øget fiskeri af en række andre arter, herunder forsøgsfiskeri efter 
sild og makrel.  

Til næste år, 2014, er der udsigt til nulvækst og dermed en bedring i forhold til 2013. Forudsæt-
ningerne bag denne vurdering er blandt andet, at der kommer en lille vækst i efterforskningen af 
mineraler, og at bygge- og anlægsinvesteringerne falder mindre end i 2013. 

Skønnene er sammenfattet i Tabel 1.1.

Tabel	1.1		Forsyningsbalancen	2008-2014,	årlig	realvækst	i	procent

Anm.: Opgjort i 2005-priser2009-2011 foreløbige tal; 2012-2014 Økonomisk Råds skøn

                                                
1.1	 	 Fiskeriet

Fiskeriet har i de seneste år nydt godt af stigende priser på de fleste arter. Eksportpriserne er ge-
nerelt omkring 30 pct. højere end i 2010. I 2012 var eksportværdien af fisk og skaldyr tæt på 2.500 
mio. kr.,  men hvis priserne havde holdt sig på det lave niveau fra 2010, ville eksportværdien i 2012 
– ved uændrede mængder- have været næsten 600 mio. kr. lavere. Betydningen af de bedre priser 
kan derfor vanskeligt overvurderes.  

I 1. kvartal 2013 har der været et lille fald i eksportpriserne, men det kan skyldes tilfældigheder. 
Det samme skete i 1. kvartal 2012, og målt på gennemsnittet over de sidste fire kvartaler har pri-
serne ikke været højere i den betragtede periode jf. Figur 1.1. Desuden er eksporten som regel en 
del mindre i det første kvartal af et år end i årets øvrige kvartaler.  
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Figur	1.1		Indeks	for	eksportpriser	på	fisk	og	skaldyr	1.kvt	2008-	1.	kvt	2013

Anm: Sammenvejning af indeks for kiloprisen af eksporten af rejer, hellefisk, torsk og rødfisk med eksportværdien i 
2012 som vægte. 
Kilde: Egne beregninger på oplysninger fra Grønlands Statistik, Statistikbanken.

I 2012 vurderes det samlede grønlandske fiskeri renset for prisændringer at have haft samme om-
fang som i 2011. Fangsterne i grønlandsk farvand faldt ca. 0,5 pct., men det blev opvejet af stigende 
fangster i andre farvande, især Barentshavet.

Kvoterne for rejer blev sat ned i både 2012 og 2013, men i 2012 faldt fangsterne ikke meget, jf. 
Figur 1.2. Det skyldes kvotefleksordningen, som betyder, at en ikke opfanget kvote for et år kan 
overføres til efterfølgende år. I 2013 må fangsterne af rejer til gengæld ventes at falde lidt mere 
end i 2012. 
Fangsten af hellefisk steg til gengæld i 2012 og går også godt i 2013. Den biologiske rådgivning 
for 2014 er foretaget. Biologerne udtrykker bekymring for bestanden i Diskobugten, men skriver 
samtidig i deres rådgivning til Naalakkersuisut, at der er plads til større kvoter udenskærs i Baf-
finbugten. Kombineret med et stigende torskefiskeri, primært indenskærs, og forsøgsfiskeri efter 
makrel og sild ved Østgrønland, er der alt i alt udsigt til et næsten uændret fiskeri med færre rejer 
og mere af nogle andre arter. Kvoterne for 2014 bliver fastlagt i løbet af efteråret. Derfor er der 
stor usikkerhed på vurderingen af fiskeriet i 2014.

Vækstmulighederne i fiskeriet må under alle omstændigheder anses for begrænsede i de kommen-
de år, og der er en risiko for tilbagegang. Det understreger vigtigheden af at udvikle andre private 
erhverv, hvor råstofudvinding er det mest realistiske. Emnet blev behandlet indgående i Økonomisk 
Råds rapport 2012. En højere grad af forarbejdning af fisk og skaldyr i Grønland kan hjælpe på be-
skæftigelsen i fiskeindustrien, men forholdet mellem priserne på råvaren og på de mere forarbej-
dede produkter gør i nogle tilfælde forarbejdning i land til en dårlig forretning. Forarbejdning af fisk 
og skaldyr kan kun anbefales, hvis det kan ske på et kommercielt grundlag uden offentlig støtte. 
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Figur	1.2	
Grønlandske	fartøjers	kvoter	og	kvotetræk	af	rejer	(venstre)	og	kvoter	og	fangst	af	hellefisk	(højre)

Anm.: Fangsterne kan lovligt overstige kvoterne i nogle år som følge af kvotefleksordningen. 
Kilde: Departementet for fiskeri, fangst og landbrug.

1.2	 Råstofefterforskning

Råstofefterforskning har vist sig at påvirke økonomien i lokalområderne og især i transportsekto-
ren mærkbart. Hertil kommer skatteindtægter.  Hovedparten af efterforskningsudgifterne retter 
sig dog mod import af varer og tjenester. 

I 2010 og 2011 var aktiviteten ved olieefterforskning ved Vestgrønland meget høj. Hverken i 2012 
eller 2013 er der efterforskningsboringer, men fortsat en del aktivitet i form af bl.a. seismiske stu-
dier. Den stærke vækst i olie- og gasproduktion i Nordamerika i form af fracking eller udnyttelse 
af tjæresand har mindsket USA’s afhængighed af kulbrinter og dermed også mange olieselskabers 
interesse for kulbrinter fra områder med høje udvindingsomkostninger. 

For de mineralske råstoffers vedkommende steg antallet af efterforskningstilladelser fra 75 til 
97 i 2012, men udgifterne til efterforskning faldt betydeligt, jf. Figur 1.3. I 2013 er der udsigt til et 
yderligere fald. Det afspejler især, at der ikke foregår så meget feltarbejde som tidligere. På ver-
densmarkedet er en række råstoffer faldet i pris, og interessen for adgang til vandkraft er aftaget, 
da prisen på CO2-kvoter er faldet drastisk. Opbremsningen i væksten i den kinesiske økonomi er en 
vigtig faktor i denne forbindelse. 

	  



10

Figur	1.3		Efterforskningsudgifter	2005-2012

Anm.: Udgifterne til olieefterforskning er omregnet fra dollar til kroner; 2012 er Økonomisk Råds skøn. 
Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken, Nationalbanken for valutakurser.

Den store stigning i efterforskningstilladelser i 2012 tyder dog på, at der i de kommende år vil blive 
en stigende aktivitet ved efterforskning. Interessen vil imidlertid også afhænge af, hvordan den 
planlagte beskatning i udvindingsfasen via royalties konkret bliver udformet, og om ændringer i 
vilkårene for storskalaprojekter fordyrer disse. Indtil vilkårene er kendte og troværdigt holdbare, 
vil der næppe ske meget. 

1.3	 Andre	investeringer

Selvstyrets anlægsudgifter falder i 2013 og de kommende år i henhold til finansloven for 2013, for-
slaget til finanslov for 2014 og budgetoverslagene frem til 2017. Det afspejler bl.a., at vandkraft-
værket ved Ilulissat bliver færdigt i 2013. Fraregnet udlån til Nukissiorfiit indebærer forslaget til 
finansloven en stigning i anlægsudgifterne i 2014. 

Realkreditudlånene steg fortsat i 1. kvartal 2013, mens låntagningen i pengeinstitutter har været 
nogenlunde uændret i de senere år, jf. Figur 1.4. Disse forhold tyder på vigende private investerin-
ger. 
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Figur	1.4		Pengeinstitutternes	udlån	til	og	indlån	fra	Grønland	(venstre)	og	realkreditinstitutternes	
udlån	til	Grønland	fordelt	på	ejendomskategorier	(højre)

Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank.

Ejerbolig er blevet mere udbredt i de senere år. Det fremgår bl.a. af de stigende realkreditudlån. 
Med ejerboligerne kommer også nogle mulige problemer for den økonomiske stabilitet. I ejerbo-
ligerne vil der ofte også være lån fra selvstyret og kommunen. Disse lån er som regel rente- og 
afdragsfrie i en periode på 20 år, hvorefter de skal forrentes med Nationalbankens diskonto tillagt 
en rente på typisk 3 pct. og afdrages over 15 år. 

De betydelige subsidier i form af rente- og afdragsfrihed i en lang årrække kan have som konse-
kvens, at priserne bliver holdt kunstigt oppe. Når lånene efter 20 år skal forrentes og afdrages, 
må der alt andet lige forventes et prisfald på ejendomme med sådanne lån, hvis der ikke tidligere 
er taget højde for låneydelserne i salgsopstillingerne. Det vil kunne give problemer for den økono-
miske stabilitet, især hvis det falder sammen med stigende arbejdsløshed eller rentestigninger på 
realkreditlån. Det anbefales derfor, at der tages initiativer, som kan reducere den risiko. Det kan 
f.eks. være ved at indføre ejerskifteafdrag på fremtidige lån eller ved gradvist at udfase ordningen.    
I 2012 blev der i henhold til statistikken over den grønlandske udenrigshandel næsten ikke impor-
teret skibe eller fly, og importen af lastbiler og varevogne var beskeden.  Investeringerne i trans-
portmidler har derfor været små. Samtidig er Royal Arctic Lines køb af skibe blevet forsinket af en 
konkurs på et tysk værft, så denne type investeringer ventes også i 2013 at ligge på et lavt niveau.  

1.4	 Forbrug

Det private og det offentlige forbrug bevæger sig sidelæns eller svagt opad. Det offentlige for-
brug stiger svagt, mens indførselsafgifterne tyder på, at privatforbruget er nogenlunde uændret. 
Forbruget af alkohol og tobak er fortsat vigende, mens nybyggeri betyder, at boligforbruget stiger. 
Disse udviklingstræk er i overensstemmelse med udviklingen i indkomsterne i henhold til de lø-
bende opgørelser af skattegrundlaget. 
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1.5	 Arbejdsmarkedet

Til løbende vurdering af arbejdsmarkedet er antallet af registrerede arbejdssøgende den eneste 
kilde. Statistikken viser hvor mange personer, der i løbet af en måned har henvendt sig på arbejds-
markedskontorerne som arbejdssøgende.  Den administrative praksis vedrørende registrering kan 
imidlertid have varieret fra år til år og fra kommune til kommune, ikke mindst før 2012, hvor der 
blev udsendt en vejledning om de kriterier, sagsbehandlerne skal anvende ved registreringen.   

Det er derfor ikke muligt at vurdere udviklingen i antallet af arbejdssøgende over en længere perio-
de. I de første seks måneder af 2013 er antallet af registrerede arbejdssøgende i byerne på samme 
niveau, 3.200 personer i gennemsnit, som i de første seks måneder af 2012. Nogle af disse 3.200 
personer kan godt have haft lønnet beskæftigelse i en del af måneden, men har også på et tidspunkt 
meldt sig som arbejdssøgende. 

Det kan umiddelbart undre, at der ikke har været en stigning, idet aktiviteten i økonomien er faldet. 
En forklaring kan være, at nettoudvandringen fra Grønland steg fra ca. 160 personer i 2011 til over 
700 personer i 2012. Grønlands Statistik er begyndt at offentliggøre en årlig statistik over ledighe-
den. Den statistik inkluderer ikke personer blandt de ledige, der i samme måned både har meldt sig 
som arbejdssøgende og har haft lønnet arbejde. For 2011 blev antallet af ledige opgjort til 2.518, 
mens antallet af registrerede arbejdssøgende i gennemsnit for året var 3.510. Begge disse opgø-
relser inkluderer bygderne.  

I 2011 svarede de 2.518 ledige til 9,4 pct. af arbejdstyrken, og det kan frygtes, at opgørelsen for 
2012 vil vise en endnu højere arbejdsløshedsprocent. Opgørelsen af beskæftigelse og ledighed for 
2012 er efter planen klar i december 2013.  

Det er på det foreliggende statistiske grundlag en vis usikkerhed knyttet til vurderingen af situati-
onen på arbejdsmarkedet. Der er tegn på, at ledigheden har været stigende de senere år, men fore-
liggende statistik tyder ikke på en stigning fra første halvdel af 2012 til første halvdel af 2013. Med 
forbehold for, at data for 2012 endnu ikke foreligger, er det et af mange tegn på strukturproblemer 
på det grønlandske arbejdsmarked, at der i 2011 var en indvandring af bl.a. ufaglært arbejdskraft, 
selv om der samtidig var stor arbejdsløshed. Det tyder på, at de arbejdsløse enten ikke har de øn-
skede kvalifikationer, ikke søger de ledige jobs af geografiske eller faglige grunde, eller at der ikke 
er tilstrækkelige økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse. Derfor skal uddannelsesni-
veauet hæves, den faglige og geografiske mobilitet øges, og gevinsterne ved at være i arbejde øges. 
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2		 Offentlige	finanser	og	finanspolitisk
	 	 	holdbarhed	
Den overordnede økonomisk-politiske udfordring er at skabe grundlag for en erhvervsudvikling til 
styrkelse af vækst og velstand. Dette er afgørende for at fremtidssikre samfundet og skabe et 
grundlag for større økonomisk selvbærenhed. De offentlige finanser spiller en central rolle i den 
sammenhæng. Den nuværende indretning af velfærdssamfundet og dets finansieringsgrundlag vil 
give anledning til systematiske underskud, og udviklingen er derfor ikke holdbar. Dette understre-
ger behovet for gennemgribende reformer for at sikre en mere selvbærende og holdbar økonomisk 
udvikling. 

2.1	 Finanspolitisk	holdbarhed

Som grundlag for at vurdere den aktuelle indretning af velfærdssamfundet er det nyttigt at vur-
dere udviklingstræk for de offentlige udgifter og indtægter. Dette sker via en analyse af finans-
politisk holdbarhed. En holdbar finanspolitik er ensbetydende med en balanceret udvikling mellem 
de offentlige indtægter og udgifter på langt sigt. Det indebærer, at der ikke vil være eskalerende 
offentlige underskud, der giver behov for et pludseligt kursskifte i den økonomiske politik – enten 
i form af skatteforhøjelser eller reduktion af velfærdsydelser. En holdbar finanspolitik er dermed 
et vigtigt pejlemærke i den økonomiske planlægning og af stor betydning for den samfundsøkono-
miske udvikling.

Vurderingen af finanspolitisk holdbarhed tager udgangspunkt i de eksisterende økonomiske ram-
mer, herunder den nuværende erhvervsstruktur, indretningen af skattesystemet, velfærdsordnin-
ger mv. Dette kombineres med antagelser om den demografiske udvikling og dermed udviklingen i 
arbejdsstyrken, produktivitetsvæksten m.m. Formålet med analysen er således at vurdere, om den 
nuværende finanspolitik er ”langtidsholdbar”, eller om der bliver behov for at justere den økonomi-
ske kurs i fremtiden. En analyse af finanspolitisk holdbarhed er ikke en prognose for den fremtidige 
udvikling, men et beslutningsværktøj for at vurdere behovet for økonomiske reformer. Holdbar-
hedsanalyser kan ligeledes benyttes til at analysere effekterne af foreslåede eller planlagte øko-
nomiske reformer for de offentlige finanser eller effekter af ændringer i den økonomiske situation 
(f.eks. igangsættelse af et storskalaprojekt). 

En analyse af finanspolitisk holdbarhed stiller store krav til adgang til data og modelberedskab 
og er generelt forbun det med stor usikkerhed. Økonomisk Råd har i tidligere rapporter vurderet 
spørgsmålet om finanspolitisk holdbarhed, og i det følgende præsenteres en opdateret analyse, 
hvor der dels indgår de nyeste data, og dels er sket visse forbedringer og opdateringer af analy-
segrundlaget. For en nærmere dokumentation se det tekniske baggrundsnotat om finanspolitisk 
holdbarhed.

2.2	 Den	demografiske	udvikling	

Den demografiske udvikling er en væsentlig faktor i holdbarhedsanalysen. Fremadrettet vil befolk-
ningens alderssammensætning ændres ret markant. Dette fremgår af forsørgerbrøken, der giver 
antallet af forsørgede relativt til antallet af forsørgere i befolkningen, jf. Figur 2.1 . En stigning i 
forsørgerbrøken er udtryk for, at der er flere, der skal forsørges og færre i den erhvervsaktive alder 
til at forsørge dem. De stigende udgifter skal desuden sammenholdes med den ændrede profil af 
de ikke-erhvervsaktive, som primært er ældre fremfor yngre. En voksende ældrebefolkning giver 
stigende udgifter til offentligt forbrug og overførsler især via sundhedsydelser og pensioner.  
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Figur	2.1		Forsørgerbrøk	2006-2040

Kilde: Grønlands statistik, Befolkningsfremskrivning 2013. www.stat.gl

Niveauet for sundhedsydelser i Grønland er stadigt lavere end i mange andre lande, jf. (Deloitte, 
2010). Dette kan fremadrettet forventes at udløse et pres for forbedringer på sundhedsområdet 
og dermed en udgiftsudvikling, der overstiger forudsætninger i holdbarhedsanalysen. Omvendt 
forventes der også en befolkning, der er mere orienterede mod deres sundhedstilstand og påvirket 
af sundhedsforebyggende indsatser, hvilket vil dreje i retningen af en sundere livsstil og befolk-
ning.  En generelt forbedret helbredstilstand, herunder blandt ældre (såkaldt ”sund aldring”), har en 
dæmpende effekt på udgiftspresset indenfor sundhedssektoren. 

2.3	 Profilen	for	de	offentlige	finanser

Profilen for udviklingen i de samlede offentlige udgifter og indtægter som andel af bruttonational
produktet (BNP) frem til 2040 fremgår af Figur 2.2. Udgifterne vil være systematisk stigende mens 
indtægterne vil være stort set uændrede målt som andel af BNP. Den aktuelle indretning af vel-
færds- og skattesystemet sammenholdt med den demografiske udvikling betyder, at der vil være 
systematiske budgetunderskud. Situationen er ikke holdbar og stiller krav om betydelige reformer 
for at fremtidssikre velfærdssamfundet. Hvis der skal skabes balance mellem indtægter og udgif-
ter frem mod 2040, er der brug for varige, fastholdte budgetforbedringer på op mod 1 mia. kr.. Den 
langsigtede finanspolitiske udfordring vurderes dermed uændret i forhold til tidligere analyser, 
hvilket afspejler, at der ikke er truffet beslutninger om reformer, der afgørende medvirker til at 
løse holdbarhedsproblemet.

	  



15

Figur	2.2		Offentlige	indtægter	og	udgifter	som	andel	af	BNP,	1994-2040

Kilde: Holdbarhedsmodellen, egne beregninger

Det stigende udgiftspres stammer primært fra de demografiske forandringer, dvs. et stigende 
antal ældre medborgere. Udgiftsudviklingen er vist i Figur 2.3. Særligt i forhold til pensioner og 
alderdom (plejehjem, hjemmehjælp) vil det være et stigende udgiftsniveau, men som nævnt kan et 
yderligere pres inden for sundhedsvæsenet ikke udelukkes. Udgiftsstigningerne afspejler også, at 
der inden for ældreområdet vil være et stigende personalebehov, såfremt de aktuelle standarder 
og tilbud skal kunne tilbydes ældre medborgere. Udviklingen dækker således over både et finansie-
ringsbehov og et behov for personale inden for centrale velfærdsområder. Da befolkningsudviklin-
gen er uensartet over landet, særligt mellem byer og bygder, jf. kapitel 3, kan der opstå et yderligere 
pres i forhold til at sikre en videreførelse af dagens standarder over hele landet. 

Figur	2.3.	Dekomponering	af	udgiftsudviklingen	fra	2011	til	2040,	2011	pris/lønniveau

Kilde: Holdbarhedsmodellen, Egne beregninger.
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2.4	 	 Offentlige	finanser,	erhvervsudvikling	og	beskæftigelse

Den aktuelle indretning af velfærds- og skattesystem er ikke holdbar, da det leder til systematiske 
budgetunderskud. Der er således et stort reform behov. I princippet kan finansieringsproblemet 
løses på tre måder. Det kan ske via besparelser og tilpasninger på udgiftssiden og dermed et min-
dre niveau for velfærdssamfundets tilbud og ydelser. Det kan ske via skattestigninger for at øge 
finansieringsgrundlaget. Endelig kan det ske via en forøgelse af andelen af befolkningen, der er i 
beskæftigelse. Den første løsning vil betyde en markant ændring af velfærdssamfundet, der ikke 
matcher de ambitioner, der har bred politisk opbakning. Den anden løsning vil være forbundet med 
betydelige afledte konsekvenser i en meget åben økonomi, hvor der er behov for at understøtte 
en erhvervsudvikling, og hvor der er en systematisk tendens til nettoudvandring (jf kapitel 3). Den 
tredje løsning, reformvejen, fremstår derfor umiddelbar mere attraktiv og er samtidig knyttet til 
de overordnede mål om at styrke en erhvervsudvikling og sikre en selvbærende økonomi via udnyt-
telse af naturressourcer. Det skal imidlertid understreges, at denne reformstrategi stiller ganske 
store krav til gennemgribende reformer for at understøtte en erhvervsudvikling og en forøgelse af 
beskæftigelsen i jobs med en rimelig indkomst. Dette stiller som udgangspunkt store kvalitative og 
kvantitative krav til arbejdsstyrken, jf. kapitel 1 og 3.

En aktiv strategi knyttet til en erhvervsudvikling og en øget beskæftigelse af befolkningen vil på 
samme tid være medvirkende til at skabe vækst og øget velstand og også en forbedring af de of-
fentlige finanser.  Nedenstående tabel giver en summarisk vurdering af effekterne på de offentlige 
finanser af at en enkelt person overgår fra at modtage offentlig hjælp til at være i beskæftigelse. 
Det fremgår, at effekterne på de offentlige finanser er ganske betydelige, og dette understreger, 
hvorfor reformer rettet mod at øge beskæftigelsen også vil bidrage markant til at forbedre de of-
fentlige finanser og dermed løse holdbarhedsproblemet. Dette er også en illustration af de sam-
fundsmæssige gevinster ved en erhvervsudvikling knyttet til udnyttelse af naturressourcer, hvor 
der via reformer skabes grundlag for den højst mulige brug af lokal arbejdskraft. Effekten på de of-
fentlige finanser af lokal beskæftigelse er således større end ved tilkaldt arbejdskraft. Udenlandsk 
arbejdskraft aflønnet med SIK’s mindsteløn vil gavne de offentlige finanser med omkring 43.000 
kr. for en enlig under bruttobeskatning. Endelig skal det understreges, at når overgang til beskæfti-
gelse har så store effekter på de offentlige finanser skyldes det kombinationen af sparede udgifter 
og øgede skatteindtægter. Modstykket til dette er begrænsede økonomiske gevinster for den en-
kelte ved at komme i beskæftigelse, se Teknisk baggrundsnotat 2013-3: ’Effekter på de offentlige 
finanser af øget beskæftigelse’.

Tabel	2.1:	Effekt	af	øget	beskæftigelse	på	de	offentlige	finanser	-	ledige

Note: for en nærmere redegørelse af beregningsforudsætninger m.m. se notat om Effekter på de offentlige finanser af 

øget beskæftigelse.

Reformer, der øger arbejdsudbuddet og bringer marginalgrupper i beskæftigelse, vil således både 
medvirke til at forbedre de offentlige finanser, sikring af højere velstand og en mere lige indkomst-
fordeling. Reformbehovet er knyttet til både den kvantitative og kvalitative side af arbejdsudbud-
det, nemlig dels at sikre at flest mulige er i arbejdsstyrken og at øge arbejdsstyrkens kvalifika-

Kr. Indtægter Udgifter Netto gevinst
Offentlig hjælp modtager kommer i arbejde
  Lønmodtager med SIK´s mindste løn
  Enlig 50.364 -60.960 111.324
  Enlig med 1 barn 50.364 -88.976 139.340
  Par med 1 barn 50.364 -57.858 108.222
  Par med 2 børn 50.364 -67.580 117.944

Ændring på offentlige finanser
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tioner. Disse reformbehov er tidligere nærmere konkretiseret i Skatte- og Velfærdskommissionen 
(2011) samt Økonomisk Råd (2011, 2012).

2.5	 Aktuel	økonomisk	politik

I forslaget til finanslov for 2014 betoner Naalakkersuisut behovet for reformer for at understøtte 
en erhvervsudvikling og sikre holdbare offentlige finanser og dermed en selvbærende økonomi. Der 
varsles dels reformer på en række områder (pensionsområdet, sociale ydelser, skatteområdet, bo-
ligområdet samt en modernisering/effektivisering af den offentlige sektor) og dels en række prin-
cipper for styring af den økonomiske politik generelt samt mere specifikt de offentlige udgifter, 
herunder særligt anlægsinvesteringerne.

De store reformambitioner er endnu ikke konkretiseret, men det er positivt, at der nu annonceres 
en forpligtigelse til at igangsætte reformarbejdet. Det er vigtigt at få gennemført velgennemtænk-
te reformer for både at understøtte en erhvervsudvikling og sikre det finansielle grundlag for vel-
færdssamfundet. En udskydelse af reformerne gør problemerne større og sværere at løse. Der kan 
på enkelte områder være en konflikt mellem kortsigtet nedbringelse af ledigheden og langsigtede 
hensyn. De underliggende problemer er imidlertid af en sådan tyngde, at hovedfokus bør være på 
at få gennemført gennemgribende reformer. På væsentlige områder er der ikke en sådan konflikt. 
Således er forøgede anlægsinvesteringer inden for uddannelsesområdet både gavnlige for aktivi-
teten på kort sigt og understøtter uddannelsesstrategien på længere sigt. Eventuelle yderligere 
initiativer i forhold til aktiviteten bør følge dette princip.

Det er afgørende at undgå en zig-zag kurs i den økonomiske politik. Det forekommer derfor mindre 
velbegrundet at genindføre fuld fradragsret for renteudgifter, når den samlede boligpolitik endnu 
ikke er afklaret. Med initiativet øges en allerede i udgangspositionen høj indirekte subsidiering af 
boligsektoren. Der er et stort behov for reformer på området, og disse bør ses i en sammenhæng. 
Samtidig bør fradragsretten for renteudgifter ses i sammenhæng med den øvrige kapitalindkomst-
beskatning, hvor skatteskabte incitamenter til privat gældsstiftelse generelt bør undgås. 

I forslaget til finanslov for 2014 har det nye Naalakkersuisut valgt at prioritere uddannelse, fami-
lieområdet og beskæftigelsesindsatsen.  Der foreslås større anlægsinvesteringer i uddannelse og 
kollegier samt førskolen. Der bliver især lagt op til en prioriteret indsats på førskolen og børnenes 
trivsel samt uddannelsesrådgivning og psykologbistand til unge i eller udenfor et uddannelsesfor-
løb. Indsatser der er vigtige og højt prioriteret, men hvor effekten af indsatsen først vil kunne ses 
om en del år. 

Den aktuelle konjunkturvurdering (se kapitel 1) kan begrunde en vis finanspolitisk lempelse som 
foreslået af Naalakkersuisut for de kommende to år. Der er udsigt til nulvækst til næste år efter 
nogle år, hvor BNP først steg markant i 2011 for dernæst at vende tilbage til et mere normalt ni-
veau i 2012 og -13.  Der er dog en vis usikkerhed knyttet til at vurdere situationen på arbejdsmar-
kedet, og statistikgrundlaget er under forbedring. Der er tegn på, at ledigheden har været stigende 
over de senere år, men foreliggende statistik tyder ikke på en stigning fra første halvdel af 2012 til 
første halvdel af 2013. Samtidig er der flere indikatorer der peger på, at en stor del af ledigheden 
er knyttet til strukturproblemer (kvalifikationer, geografi og aktiv jobsøgning). Det indikerer, at ar-
bejdsløsheden i højere grad er et strukturelt end et konjunkturelt problem. En markant reduktion i 
ledigheden forudsætter strukturforbedrende reformer. Skulle der blive behov for finanspolitiske 
lempelser, skal disse sigte på at være strukturforbedrende – f.eks. som den aktuelle uddannelses-
strategi gennem anlæggelse af de kollegier og skoler samt den nationale sektorplan. 

Forslaget til finanslov indebærer et underskud i 2014. I de seneste år har der været ført en finans-
politik med en målsætning om balance på Drifts- og Anlægssaldoen (DA) i hvert budgetår. Det sid-
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dende Naalakkersuisut har en målsætning om, at DA-saldoen skal udvise et overskud for en 4-årig 
budgetperiode. Forslaget til finanslov 2014 implicerer et underskud i 2014, som forventes finansie-
ret i årene 2015-17 af en række tiltag, således at der samlet er balance over perioden 2014-2017. 
Denne strategi har en indbygget risiko knyttet til det faktum, at udgiftsstigningerne realiseres før 
finansieringselementerne. Således er det blandt andet en afgørende forudsætning i forslaget, at 
der kan realiseres et provenu på 90 mio. kr. gennem salg af boliger i Qinngorput. Det er formand-
skabets vurdering, at det i den nuværende konjunktursituation kan vise sig at blive vanskeligt at 
afhænde et betydeligt antal ejerlejligheder. Der bør derfor planlægges alternative indtægtsmulig-
heder eller besparelser, såfremt det viser sig, at provenumålet på 90 mio. kr. bliver vanskeligt at nå.
Der er i overskudsmålet forudsat betydelige budgetforbedringer i budgetoverslagsårene som føl-
ge af forventede reforminitiativer. Formandskabet er enig i hensigten om gennemførelse af både 
reformer, der kan styrke indtægtsgrundlaget og begrænse stigninger i de offentlige udgifter. Gen-
nemførelse af væsentlige reformer som skitseret stiller betydelige krav til såvel den administra-
tive kapacitet som til politisk vilje til at gennemføre reformer uanset, om disse kan støde på mod-
stand i dele af befolkningen. 

2.5.1	 Finanspolitiske	styringsinstrumenter

Forslaget til finansloven understreger også nogle væsentlige aspekter i forhold til styringen af fi-
nanspolitikken. 

De offentlige finanser styres primært ud fra likviditetshensyn via den såkaldte drifts- og anlægs-
balance (DA-saldoen). Økonomisk Råd har tidligere påpeget problemerne ved denne praksis. DA-
saldoen er et unuanceret finanspolitisk pejlemærke, som ikke kan stå alene. Der indgår udgifter af 
forskellig art heri, herunder ikke mindst engangsindtægter og anlægsudgifter, og saldoen er også 
påvirket af betalingsforskydninger. Som eksempel indeholder forslaget til finanslov et finansie-
ringselement via salg af boliger, jf. ovenfor, som reelt er en frigørelse af midler (et aktiv) i en bolig-
beholdning og dermed ikke en egentlig indtægt men en formueomplacering. Internationalt anven-
des DA-saldoen ikke som finanspolitisk styringsinstrument, men derimod den offentlige saldo som 
opgjort efter nationalregnskabets principper, se Teknisk baggrundsnotat 2013-4: ‘Finanspolitisk 
Holdbarhed’. Her bliver indtægter og udgifter periodiseret efter tidspunktet for den økonomiske 
aktivitet. Dette er netop udgangspunktet for holdbarhedsberegningerne. Det anbefales, at den op-
gørelsesmetode anvendes i forbindelse med fastlæggelse af økonomiske politiske planer. Dette vil 
også gøre sammenhængen til holdbarhedsvurderinger mere gennemskuelig.

Formandsskabet har tidligere anbefalet brug af udgiftslofter som et styringsinstrument. Dette 
forslag aktualiseres med forslaget til finanslov for 2014. Forslaget bygger på den præmis at der i 
løbet af perioden 2014-17 gennemføres rationaliseringer på driften af den offentlige sektor. Dette 
er en væsentlig politisk prioritering, og det er derfor vigtigt at sikre, at denne udvikling realiseres. 
Eksplicit formulerede udgiftslofter kan være hensigtsmæssige i den sammenhæng (se Økonomisk 
Råd (2012)).

På anlægsområdet er der i Gælds- og Investeringsstrategien fra 2012 fastlagt nogle grundlæg-
gende principper:
• I et normalår skal der være et overskud på den løbende drifts- og anlægssaldo (DA), og renter og 
afdrag skal ikke begrænse mulighederne for at levere offentlige ydelser i en lavkonjunktur.
• Det offentlige foretager kun låneoptagelser, der bidrager til at forbedre den finanspolitiske 
holdbarhed.
• Det offentlige foretager kun låneoptagelser til boliger, erhvervs- og infrastrukturprojekter så-
fremt øgede brugerbetaling mindst kan finansiere renter og afdrag på gælden.
• Den samlede offentlige gæld skal opgøres løbende og sammenhængende, så det er nemt at af-
læse, hvor stor den offentlige gæld er på et givent tidspunkt.
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Heraf fremgår det, at løbende anlægsinvesteringer samt ekstraordinære indtægter ho vedsageligt 
skal anvendes til anlæg af de nødvendige kollegier og skoler, der understøtter Uddannelsesstra-
tegien. Herudover fremgår det, at der forventes igangsat flere infrastruktur pro jekter. Med prin-
cipperne i Gælds- og Investeringsstrategien sættes der klare og hensigtsmæssige standarder for 
udarbej delsen af beslutningsgrundlaget for de offentlige investeringer. Principperne og kriterier-
ne i strategien ligger til grund for de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, Naalakkersuisut 
planlægger anvendt som nødvendigt grundlag for beslutninger om større investeringer.  Dette vil 
bidrage til, at den offentlige økonomi bevæger sig i en mere holdbar retning, og det er nødvendigt i 
forhold til at bevare troværdighed overfor långivere. 

Det er en styrkelse af denne strategi, at det nuværende Naalakkersuisut lægger op til 10-årige 
sektorplaner på de enkelte sektorer. Der er på en række områder opbygget betydelige vedligehol-
delsesefterslæb, som følge af utilstrækkelig overvågning af anlægsområdet. Dette styrkes nu ved, 
at der for alle større offentlige investeringer opstilles en forretningsmodel for hvert projekt, der 
lever op til kravene i Gælds- og Investeringsstrategien for at sikre, at den samlede offentlige gæld-
sætning ikke stiger til et risikabelt højt niveau.

Det er afgørende, at der er politisk opbakning til at overholde retningslinjerne i Gælds- og Investe-
ringsstrategien, for at sikre at de offentlige investeringer vil bidrage til en sund samfundsøkono-
misk udvikling.
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3.	 Bosætning	og	migration	

3.1	 Indledning	

Mulighederne for at skabe en selvbærende økonomi er knyttet til udnyttelse af naturressourcerne, 
og aktuelt er mulighederne for nye aktiviteter størst i forhold til de mineralske råstoffer. Særligt 
vil det have store perspektiver, såfremt et såkaldt stor-skalaprojekt igangsættes. Projekterne har 
som udgangspunkt et givet arbejdskraftbehov. Hertil kommer afledte effekter dels i direkte til-
knytning til projekterne i form af infrastruktur, boliger, forsyningsaktiviteter m.m. og dels de mere 
generelle afledte aktivitetseffekter. Størstedelen af beskæftigelsespotentialet vil være geogra-
fisk lokaliseret direkte ved produktionsaktiviteten, men der vil også være afledte effekter i andre 
områder (forsyning, transport m.m.). 

I det omfang arbejdskraftsbehovet ikke kan dækkes via lokal arbejdskraft, vil det blive dækket via 
tilgang af arbejdskraft udefra.  I anlægsfasen vil arbejdskraftsbehovet være særligt stort, og der-
for vil storskalaprojekter forudsætte import af arbejdskraft. I forhold til driftsfasen er perspekti-
vet et andet, og det følgende fokuserer derfor på driftsfasen.

De mulige samfundsmæssige gevinster ved udnyttelse af naturressourcerne, herunder storskala-
projekterne, afhænger kritisk af, i hvilket omfang de omsættes i en erhvervsudvikling og dermed 
øgede og bedre indkomst- og beskæftigelsesmuligheder for befolkningen, Økonomisk Råd (2012). 
Dette gælder både i forhold til de direkte og de afledte effekter. En realisering af et eller flere af 
disse projekter, ved brug af overvejende importeret arbejdskraft og uden en udnyttelse af mulighe-
derne for etablering af følgeerhverv m.m., vil afgørende mindske de samfundsmæssige perspekti-
ver og gevinster ved disse projekter.  At sikre en sådan udvikling stiller en lang række kvantitative 
og kvalitative krav til arbejdsstyrken, dvs. en stor arbejdsstyrke, der har de nødvendige kvalifikati-
oner, og som er mobil i forhold til erhvervsmulighederne. For at realisere dette er der tre afgørende 
forudsætninger:
• Kvalifikationer: De fleste job-muligheder er knyttet til udnyttelse af naturressourcerne – og  føl-
geaktiviteterne – og stiller visse kvalifikationsmæssige krav. Særligt vil der være et stort poten-
tiale for personer med en relevant erhvervsfaglig uddannelse. 
• Incitamenter: Der skal være klare økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse, dvs. at 
der skal være en økonomisk gevinst ved at (flytte efter) arbejde. De økonomiske incitamenter skal 
ses i sammenhæng med muligheder knyttet til adgang til bolig, børnepasning m.m. Normer og hold-
ninger skal ligeledes understøtte betydningen af uddannelse og af at være selvforsørgende.
• Demografi	og	migration: Befolkningen er stagnerende på grund af nettoudvandring og arbejds-
styrken er faldende. Samtidig er der en geografisk udfordring, at lokaliseringen af de mulige projek-
ter ikke umiddelbart matcher befolkningens geografiske placeringer. 

Problemstillinger og udfordringer knyttet til uddannelse og incitamenter er tidligere analyseret (se 
bl.a. Økonomisk Råd (2011,2012), Skatte-og Velfærdskommissionen (2011)), og det efterfølgende 
ser derfor nærmere på udfordringer skabt af demografi, bosætningsmønstre og migration. Forhold 
der både kan påvirke de kvantitative og kvalitative aspekter af arbejdsudbud og beskæftigelse.

Der er tre afgørende demografiske trends:
• Et faldende antal erhvervsaktive. 
• Stagnerede befolkningsstørrelse og højt niveau for nettoudvandring
• Befolkningskoncentration omkring de store byer

Det er velkendt, at demografien ændrer sig, og der bliver flere ældre, samt at dette i sig selv skaber 
en finansiel udfordring, jf. diskussion i kapitel 2. Et spejlbillede af denne udvikling er et fald i antal-
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let af personer i den normale erhvervsaktive alder både absolut og relativt til befolkningens stør-
relse, jf. Figur 3.1. Kort sagt vil arbejdsstyrken skrumpe både absolut og relativt, såfremt den ak-
tuelle udvikling fortsætter. Denne udvikling kan modvirkes ved at øge erhvervsdeltagelsen blandt 
personer i den erhvervsaktive alder og via fokus på tidligere indgang (tidligere påbegyndelse af 
uddannelse, mindre frafald m.m.) og senere udgang (højere pensionsalder) fra arbejdsmarkedet.

Figur	3.1		(a)	Antal	personer	i	erhvervsaktiv	alder,	1977-2040	(b)	Relativt	antal	personer	i	erhvervs-
aktiv	alder,	1977-2040

Note: Figuren viser antal personer i alderen 25-59 i procent af den samlede befolkning. Forløbet er robust i forhold til 
ændring i de anvendte aldersafgrænsninger. Data for 2013- til 2040 er en prognose. 
Kilde: Grønlands Statistik, Befolkningsfremskrivning 2013-2040.

Befolkningen har stort set været konstant i en årrække trods et fødselsoverskud. Der er et højt 
niveau for både ind- og udvandringer, men en systematisk tendens til nettoudvandring, jf. Figur 3.2. 
En stor andel af de udvandrede vender ikke tilbage, og samtidig er der på en række områder et stort 
behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, jf. nedenfor.

Figur	3.2		Befolkningsdynamik,	1987-2012

Note: Fødselsoverskud er lig antal fødsler minus antal døde. Nettoindvandring er forskel mellem indvandring og udvan-
dring.
Kilde: Grønlands Statistik, Grønlands Befolkning 2013.
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Det er en generel tendens observeret i alle lande, at der i takt med den økonomiske udvikling og 
ændrede produktionsforhold sker en befolkningskoncentration omkring større byområder. Flyt-
ning af arbejdskraft fra land til by har været en medvirkende årsag til økonomisk udvikling i kraft af 
frigørelse af arbejdskraft fra primære erhverv. Øget arbejdsdeling og produktivitet er væsentlige 
drivkræfter i denne udvikling. Større byer skaber både et større afsætningsmarked og giver mulig-
hed for stordriftsfordele ikke alene i produktionen, men også i uddannelse, velfærd og levevilkår 
(kultur). Befolkningskoncentration er således tæt knyttet til ændret samfundsstruktur, erhvervs-
struktur, uddannelsesmuligheder, familiemønstre m.m.. Figur 3.3 viser en markant faldende andel 
af befolkningen bosat i bygder. En udvikling som i lighed med andre lande må antages at fortsætte. 
En sådan udvikling skaber imidlertid også særlige udfordringer i forhold til små bygder med en me-
get skæv befolkningssammensætning (høj andel af ældre og få erhvervsaktive) i forhold til  sikring 
af ens levevilkår.

Figur	3.3		Andel	af	befolkningen	bosat	i	bygder,	1977-2025

Note:. Data for 2013- til 2025 er en prognose. 
Kilde: Grønlands Statistik, Befolkningsfremskrivning, www.stat.gl.

I de følgende afsnit analyseres befolkningsbevægelserne nærmere. Afsnit 3.2 betragter befolk-
ningsbevægelsen inden for landet, mens afsnit 3.3. analyserer ind- og udvandring. Spørgsmålet om 
genindvandring særligt knyttet til en erhvervsudvikling behandles i afsnit 3.4. Afsnit 3.5 konklude-
rer kapitlet.

	  



23

3.2	 Befolkningsbevægelser	

3.2.1	 Befolkningsbevægelser

Den grønlandske befolkning vokser hvert år, fordi der fødes flere end der dør, samtidig reduceres 
befolkningen, fordi antallet af udvandringer overstiger antallet af indvandringer. De modsatret-
tede effekter fra fødselsoverskud og nettoudvandring betyder, at folketallet i Grønland de seneste 
20 år har ligget stabilt mellem 55.000-57.000 indbyggere dog med en svagt stigende tendens.

Antallet af fødsler er i løbet af de sidste 20 år faldet fra ca. 1.100 til ca. 800 om året. Det skyldes 
dels et fald i antallet af kvinder i den fertile alder og dels et fald i antallet af børn, som grønlandske 
kvinder føder i løbet af et livsforløb. Antallet af dødsfald har i samme periode ligget relativt kon-
stant omkring 450 personer om året.

I perioden 1993-2012 oversteg antallet af udvandringer hvert år antallet af indvandringer.  Gen-
nemsnittet er en nettoudvandring på omkring 400 personer om året, dog med store udsving, såle-
des var nettoudvandringen i 2012 på omkring 700 personer mod kun omkring 150 året før.

Figur	3.4		Fødselsoverskud	og	Nettoindvandring	i	perioden	1993-2012

Kilde: Grønlands statistik

Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil folketallet falde i løbet af de kommende 20-30 år. 
Antallet af fødsler forventes at falde yderligere samtidig med, at antallet af døde stiger i takt med, 
at der bliver flere ældre. Grønlands Statistiks fremskrivninger forventer, at folketallet frem mod 
2040 vil falde med knap 2.500 indbyggere.
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Figur	3.5		Udvikling	i	folketal	1993-2040

Kilde: Grønlands statistik

Befolkningens	fordeling	på	lokaliteter

Byerne har i perioden 1993-2013 opsuget såvel befolkningstilvæksten som afvandringen fra byg-
derne. Folketallet er ikke steget i alle byer, væksten er koncentreret om de større byer Nuuk, Sisi-
miut, Ilulissat og Qaqortoq. Over de sidste 10 år er folketallet steget i Upernavik, Tasiilaq og Qa-
anaaq, som er befolkningscentrum i distrikter med mange bygder. Befolkningsvæksten har været 
særlig stor i Nuuk, hvor folketallet på 20 år er steget med knap 4.300.

Folketallet er faldet i næsten alle bygder. Det største fald er sket i Sydgrønlands bygder, hvor fol-
ketallet er næsten halveret. I Nordgrønland har indtjeningsmulighederne indenfor fiskeri efter hel-
lefisk på mange lokaliteter gjort det muligt at begrænse faldet i befolkningens størrelse. Folketal-
let i bygderne i Upernavik distrikt er i løbet af de sidste 20 år vokset med 107 personer til 1.656 
personer.

Det er især i de yngre aldersgrupper, at der bliver færre indbyggere i bygderne. Antallet af indbyg-
gere under 40 år i bygderne er i løbet af de sidste 20 år faldet med 39 pct., mens antallet af perso-
ner over 40 år i samme periode er steget med 23 pct.. 
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Figur	3.6		Befolkningen	i	bygderne	opdelt	på	alder,	1993	og	2013

Kilde: Grønlands statistik

Faldet i antallet af yngre beboere i bygderne har ikke alene baggrund i aktuelle flytninger. Tidligere 
flytninger medvirker til, at der er færre beboere i bygderne i de aldersgrupper, der får børn. Det 
forhold, at befolkningsudviklingen også er et resultat af tidligere års flyttemønster, betyder samti-
dig, at nedgangen i folketallet i bygder med en stor andel af ældre ikke vendes alene ved at stoppe 
udvandringen. Hvis folketallet i bygderne skal stabiliseres på det nuværende niveau, forudsætter 
det en nettoindvandring i de yngre aldersklasser. 

Flytninger	og	vandringer

Antallet af flytningerne og vandringer er hvert år betydelige i forhold til befolkningens størrelse.  I 
2012 blev der registreret 7.378 indenlandske flytninger til en anden lokalitet i Grønland og 2.900 
udvandringer.

Figur	3.7		Flytninger	mellem	lokaliteter	i	2012

Kilde: Grønlands statistik
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Beboerne i bygderne flytter hyppigst og flytninger er ofte til andre bygder eller byer i regionen. Fra 
alle lokaliteter i Grønland flyttes der til Nuuk og til udlandet, mens personer, der flytter fra Nuuk, 
overvejende udvandrer til Danmark.

Personer i alderen 16-30 år flytter hyppigere end andre aldersgrupper formodentlig bl.a. pga. ud-
dannelse. Også i denne aldersgruppe er der væsentligt større til- og fraflytning i bygderne end i 
byerne.

Betragtes alene personer født i Grønland, kan det konstateres, at der hvert år er en overvægt af 
kvinder blandt udvandrerne, således at kvinderne i de seneste 20 år har udgjort 56 pct. af nettoud-
vandringerne på godt 7.200 personer. Udvandringen af kvinder født i Grønland sammenholdt med, 
at indvandrere født udenfor Grønland overvejende er mænd, betyder at andelen af kvinder i alders-
gruppen18-64 år kun udgør 46 pct. 

3.2.2	 Årgangene	1978-80	

For nærmere at belyse vandringsmønstrene inden for landet er der foretaget en mere detaljeret 
analyse over perioden 1994-2012 for de personer, der er født i årene 1978 til 1980. De demo-
grafiske oplysninger om befolkningsgruppen sammenholdes med oplysninger om højest fuldførte 
uddannelse i 2012. Se Teknisk baggrundsnotat 2013-1: Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Bevægelser

Ud af de 2.357 personer fra årgang 1978-80, der boede i Grønland i 1994, er 125 efterfølgende 
døde og 443 er udvandret. Tilbage i Grønland er der 1.789 personer, suppleret op af 410 personer, 
som er indvandret til Grønland. 

Mange indvandrere har kun boet i Grønland i en kort periode. 1.484 personer, der ikke boede i Grøn-
land i 1994, er efterfølgende indvandret. 410 af disse personer bor fortsat i Grønland i 2012, heraf 
er 58 pct. flyttet til Grønland indenfor de 3 nærmest forudgående år. 

Blandt de personer, der boede i Grønland i 1994, men ikke i 2012 er ca. halvdelen enten selv født 
udenfor Grønland, eller har mindst en forældre, der er født udenfor Grønland.

Nuuk har tiltrukket en stor del af tilflytterne både fra udlandet og det øvrige Grønland. De eneste 
andre lokaliteter som i perioden 1994-2012 oplevet en nettotilflytning af årgangene 1978-80 er
Ilulissat, lufthavnsbygderne og stationerne samt 4 mindre bygder i Nordgrønland.   
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Figur	3.8		Årgange	1978-80	opdelt	på	bosted	1994-2012

Kilde: Grønlands statistik

Mobiliteten blandt årgang 1978-80 er generelt stor. I 2012 har 39 pct. adresse på samme lokalitet 
som i 1994, men hovedparten af disse personer har i en kortere eller længere periode været fra-
flyttet lokaliteten for efterfølgende at vende tilbage. Næsten halvdelen af årgang 1978-80 har i en 
kortere eller længere periode haft bopæl udenfor Grønland.

Uddannelsesniveau

I 1994 var årgang 1978-80 i aldersgruppen 13-15 år og stod umiddelbart foran at afslutte grund-
skolen.  I 2012 er personerne i aldersgruppen 31-33 år, og det må formodes at hovedparten af de 
personer, der vil gennemføre en uddannelse efter folkeskolen, har gennemført den på dette tids-
punkt.
53 pct. af de personer, der var bosat i Grønland i 1994, har i 2012 afsluttet en uddannelse efter 
folkeskolen. Andelen af en årgang, der gennemfører en uddannelse, er mindst for personer, der bor 
i bygderne, når de forlader folkeskolen. Kun 34 pct. af denne gruppe har efterfølgende gennemført 
en videre uddannelse. 

Tendensen til koncentration af personerne med uddannelse i de større byer forstærkes af, at ud-
dannelsesniveauet generelt er højere hos de personer, der forlader bygderne og de mindre byer 
sammenlignet med dem, der bliver tilbage. For indvandrerne, har hovedparten en uddannelse, og 
flytter næsten udelukkende til de større byer.
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Figur	3.9		Uddannelsesniveau	som	årgang	’78-’80	havde	opnået	i	2012.	Fordelt	efter	bosted	som	13-
15	årig	i	1994	

Kilde: Egne beregninger

Figur	3.10		Uddannelsesniveau	i	2012	som	31-33	årig	for	årgang	1978-80.	Fordelt	på	bosted	i	2012.	

Kilde: Egne Beregninger

Gruppen af personer, der er udvandret, har generelt et højere uddannelsesniveau end de, der er 
blevet i Grønland.  I 2012 har 66 pct. af de personer, der siden 1994 har forladt Grønland, en uddan-
nelse ud over folkeskolen. En stor del af udvandrerne er kendetegnet ved at have en særlig tilknyt-
ning til verden udenfor Grønland, enten fordi de selv er født udenfor Grønland eller fordi mindst en 
af forældrene er født udenfor Grønland. Det er særligt denne gruppe af udvandrere, der har et højt 
uddannelsesniveau, idet 83 pct. af gruppen har uddannelse udover folkeskoleniveau.
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Fordelingen af indkomster synes at følge uddannelsesniveauet. De personer, der i 2012 er bosat i 
en af de større byer, har gennemsnitligt et højere indtægtsniveau end personer bosat i de mindre 
byer og i bygderne. Personer, der har forladt bygderne siden 1994 og i 2012 bor i en af de større 
byer, har i gennemsnit et indtægtsniveau, der ligger væsentligt over indtægtsniveauet for personer 
fra samme årgang, der fortsat bor i bygderne.

3.3	 	 Ind-	og	udvandring	

Fraflytningen fra Grønland sker i altovervejende grad til Danmark, ligesom tilflyttere i overvejende 
grad kommer fra Danmark. I perioden fra 1993 til 2012 er 91 pct. af fraflytningerne sket til Dan-
mark og 89 pct. af tilflytningerne er sket fra Danmark. Selvom grønlandskfødte personer også bor i 
andre lande, så bor langt den overvejende del af grønlandskfødte enten i Grønland eller i Danmark. 
Alene i det seneste årti er antallet af grønlandskfødte bosiddende i Danmark steget med ca. 2.500, 
svarende til en tilvækst på næsten 2 pct. årligt, jf. Tabel 3.1. I samme periode er antallet af grøn-
landskfødte med bopæl i Grønland kun vokset med lidt over 500.

Tabel	3.1		Grønlandsk	og	dansk	bopæl	for	grønlandskfødte,	antal	pr.	1.	januar,	2002-2012

Anm,.: Der er i tabellen ikke medtaget grønlandskfødte personer bosiddende uden for Grønland eller Danmark.
Kilde: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik.
 

Udviklingen betyder, at en stadig mindre andel af de grønlandskfødte faktisk bor i Grønland. I star-
ten af 2012 var denne andel på 77,2 pct. For ti år siden var andelen oppe på 80,2 pct.

Den faldende andel, der er bosat i Grønland, er især udpræget for personer i 30’erne og opefter. 
Personer i 20’erne er derimod i stigende grad bosat i Grønland, hvilket kan hænge sammen med, 
at der er kommet flere uddannelsesmuligheder. Det hænger muligvis også sammen med en senere 
færdiggørelse af ungdomsuddannelserne eller mindre søgning mod uddannelse og beskæftigelse i 
Danmark. Det spiller også ind, at en stigende andel af unge, der udvandrer fra Grønland, vender til-
bage igen efter udlandsopholdet, jf. nedenfor. Der synes ikke at være sket nogen ændringer blandt 
børn og unge under 20 år, hvor vandringerne især er bestemt af flytninger med forældre og kortva-
rige skoleophold i Danmark, jf. Tabel 3.2.

Tabel	3.2	Grønlandskfødte	med	bopæl	i	Grønland	som	andel	af	grønlandskfødte	med	bopæl	i	enten	
Grønland	eller	Danmark,	procent	af	årgang	pr.	1.	januar,	2002-2012

Anm.: Der er i tabellen ikke medtaget grønlandskfødte personer bosiddende uden for Grønland eller Danmark. 
Kilde: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik.
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Som i andre samfund sker udvandringen hyppigst blandt unge. Det fremgår af Tabel 3.3, der viser 
udvandringshyppigheden – antal udvandrede i forhold til befolkningen – for udvalgte aldersgrup-
per. Uddannelses- og jobmuligheder i udlandet (Danmark især) vejer tungt, og unge har ofte ikke 
stiftet familie og har dermed også højere mobilitet. I den periode, hvor der er statistik for befolk-
ningens ud- og indvandring, står personer under 30 år for 72 pct. af de samlede nettovandringer, og 
personer under 40 år står for hele 85 pct. af nettovandringerne.

Tendensen til stigende udvandring gælder bredt på tværs af aldersgrupper. Den største ændring i 
befolkningens vandringsmønster ser ud til at være sket på indvandringsmønsteret, hvor især grøn-
landskfødte i 20’erne bosiddende i Danmark i stigende grad vender tilbage igen. Det fremgår af 
indvandringshyppigheden i Tabel 3.3, som er antallet af grønlandskfødte indvandrere i forhold til 
antal grønlandskfødte bosiddende i Danmark. Den samme tendens ses ikke hos personer i 30’erne 
eller 40’erne – snarere tværtimod. Dette mønster er med til at forklare, hvorfor en stigende andel 
af grønlandskfødte i 20’erne bor i Grønland, mens en faldende andel af ældre grønlandskfødte bor i 
landet. Det er for tidligt at konkludere, om der er tale om særlige forhold eller en ny tendens.

Tabel	3.3		Udvandrings-	og	indvandringshyppigheder	2001-2011

Anm.: Udvandringshyppigheden er antal udvandrede grønlandskfødte som andel af den grønlandskfødte befolkning. Ind-
vandringshyppigheden er antallet af grønlandskfødte indvandrere i forhold til grønlandskfødte bosiddende i Danmark. 
Kilde: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik.

Den vedvarende nettoudvandring fra Grønland har konsekvenser for samfundet og for økonomien. 
Fraflytningen reducerer arbejdsudbuddet med negative konsekvenser for beskæftigelsen og væk-
sten på længere sigt, ligesom de offentlige skatteindtægter umiddelbart bliver mindre, når perso-
ner i den erhvervsaktive alder vælger at fraflytte landet.

For nogle vil udlandsopholdet blive af kortere karakter – fx i forbindelse med uddannelse, dygtig-
gørelse og jobmuligheder - og de vender tilbage med nye kvalifikationer. 

For andre bliver opholdet i Danmark af mere permanent karakter. Årsagerne hertil er mange – job-
mæssige, familiære og også sociale. En nærmere undersøgelse af situationen blandt grønlandsk-
fødte personer, der er tilflyttet Danmark siden 1993 og som ved indrejsen var mindst 18 år, viser 
fx, at der for et mindretal af disse tilflyttere er tegn på social migration. Godt en femtedel har ingen 
fast tilknytning til det danske arbejdsmarked og er på førtidspension eller på kontanthjælp. Dette 
er en velkendt problemstilling, som ikke behandles i denne rapport.

Analysen viser også, at det store flertal af grønlandskfødte personer i den erhvervsaktive alder i 
Danmark har et relativ højt uddannelsesniveau – sammenlignet med uddannelsesniveauet i Grøn-
land – og har samme store tilknytning til at arbejdsmarkedet som danskere generelt, jf. teknisk bag-
grundsnotat om grønlandskfødte i Danmark. Det drejer sig om ca. 5.700 personer, der er fraflyttet 
Grønland efter at være fyldt 18 år, og som ofte efter et dansk uddannelsesforløb finder beskæfti-
gelse på lige vilkår med andre på det danske arbejdsmarked. Det er en betydelig samfundsmæssig 
ressource, der har valgt at leve i Danmark mere permanent. 
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Den foretagne analyse viser samtidig, at sandsynligheden for at flytte tilbage til Grønland falder 
markant efter nogle år i Danmark. I en sammenligning med færinger og islændinge i Danmark er 
mobiliteten ud af Danmark omtrent ens i de tre tilflyttergrupper i de første par år i Danmark. Deref-
ter er der en tydelig forskel, hvor mobiliteten blandt tilflyttede grønlandskfødte stort set ophører, 
mens der fortsat er genudrejse fra Danmark hos færinger og islændinge. Figuren indikerer, at hvis 
en tilflyttet person ikke er genudrejst fra Danmark (til Grønland) indenfor ca. fire år, så vil personen 
i gennemsnit forblive i Danmark. Efter 10 år vil i gennemsnit ca. 60 procent af de grønlandskfødte 
tilflyttere fortsat være bosiddende i Danmark. Det samme gælder kun for knap 40 pct. af tilflyt-
tede færinger og ca. 25 pct. af tilflyttede islændinge.

Figur	3.10		Gennemsnitligt	forløb	for	personer	født	i	Grønland,	Færøerne	og	Island

Anm.: Figuren viser andelen af indvandrere i Danmark, der forbliver i Danmark målt efter antal år efter indrejsen. Figuren 
er med tilbagelægning, hvilket vil sige at en person, der flytter fra Danmark og tilbage igen vil forblive i serien i de år de 
bor i Danmark. 
Kilde: Teknisk baggrundsrapport – en statistisk belysning af grønlandskfødte i Danmark. Økonomisk Råd, september 
2013.

3.4	 Genindvandring	

Dette høje niveau for nettoudvandring og særligt det lave niveau for genindvandring rejser to store 
spørgsmål. For det første, om der er tale om ”brain drain” i form af udvandring af de bedre uddan-
nede unge. For det andet, om der er mulighed for at vende denne tendens, såfremt der skabes en 
erhvervsudvikling og jobmuligheder i forbindelse med udnyttelse af naturressourcerne.

De forudgående afsnit har nærmere kortlagt niveau og sammensætning af ind- og udvandring, men 
giver ikke direkte et svar på årsagssammenhængene. Det har ikke været muligt inden for rammerne 
for denne rapport at foretage en nærmere analyse af drivkræfterne bag migration - både i forhold 
til udvandring og genindvandring. Der er en omfattende international litteratur om migration, sær-
ligt arbejdsmarkedsintegrationen af indvandrere, der også er relevant i forhold til ind- og udvan-
dring fra Grønland.

Migration kan enten være frivillig i den forstand, at man søger bedre eller andre muligheder i et 
andet land, eller ufrivillig i den forstand, at man er tvunget til at flytte (f.eks pga krig eller naturka-
tastrofer). Frivillig migration kan både være midlertidig eller permanent, men i de fleste tilfælde 
er varigheden af opholdet og eventuelt tilbagevenden til moderlandet ikke givet på tidspunktet for 
udvandring. Det vil typisk påvirkes af muligheder i både værts- og moderlandet. Udvandring moti-
veret af uddannelse vil ofte være af kortere varighed end udvandring motiveret af arbejdsmarkeds-
forhold. Udvandring motiveret af uddannelse kan dog få en varighed længere end uddannelsen pga. 
overgang til beskæftigelse eller ændret familiesituation (partner, børn).
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Frivillig migration knyttet til arbejdsmarkedsforhold beror på en afvejning mellem de aktuelle 
levevilkår og mulighederne i ”moderlandet” set i forhold til vilkårene i det nye ”værtsland”. Leve-
vilkårene involverer de økonomiske muligheder, dvs. lønninger og beskæftigelsesmuligheder (ar-
bejdsløshed), som bestemmer den forventede indkomstgevinst ved migration. Andre forhold som 
geografisk og kulturel (sprog) nærhed til hjemlandet, samt sociale forhold og velfærdsordninger er 
ligeledes væsentlige faktorer. Netværkseffekter kan også spille en rolle både i forhold til viden om 
forholdene som immigrant, men også som social tiltrækningsfaktor. Dvs. mulighed for nærhed til 
familie, venner og bekendte i det nye værtsland kan gøre det mere attraktivt at udvandre. Igennem 
denne kanal kan migration have en selvforstærkende effekt ved at gøre det mere tiltrækkende for 
andre at udvandre, hvis der allerede findes et netværk i det nye værtsland. Muligheder for migra-
tion afhænger også kritisk af indvandringsreglerne. 

Empiriske studier viser, at de økonomiske gevinster er en væsentlig drivkraft bag migration. Net-
værkseffekten har også stor betydning, mens det er mere usikkert, i hvilket omfang generøse vel-
færdsordninger virker som en magnet (se f.eks. Pedersen et al. (2008), Giuelietti et al. (2011)) og 
Ruyssen et al. (2012)). Der er en høj grad af kortvarig migration (mobilitet) mellem lande på samme 
udviklingsniveau, mens mere permanent migration fortrinsvis sker mellem lande med større ind-
komstforskelle (OECD (2008)). Der ses typisk større migrationsstrømme mellem lande med samme 
sprog og kulturbaggrund.

I lyset af disse resultater er det ikke overraskende at finde et højt migrationsniveau mellem Grøn-
land og Danmark både knyttet til uddannelse og beskæftigelse. Der er umiddelbar adgang til det 
danske uddannelsessystem, og man har de fulde sociale rettigheder ved udvandring til Danmark. 
Samtidig er sprogbarrieren beskeden for mange og kendskabet til levevilkårene i Danmark stort. 
Endvidere vil mange have et netværk af familie, venner og bekendte i Danmark, og mulighederne for 
at udnytte en uddannelse kan være bedre i Danmark end i Grønland.

I litteraturen om migration omtales fire grunde til at vende tilbage til moderlandet (genindvandring): 
i) manglende integration i det nye værtsland, ii) stærk præference for moderlandet, iii) erhvervelse 
af kvalifikationer (uddannelse og erhvervserfaring) og opsparing til forbedring af mulighederne 
i moderlandet, iv) bedre beskæftigelsesmuligheder i moderlandet. Omvendt kan genindvandring 
blive bremset af bedre beskæftigelsesmuligheder i værtslandet, bedre levevilkår samt problemer 
knyttet til tilbagevenden i form af f.eks. adgang til bolig, børnepasning, børns skolegang (kvalitet 
af uddannelse) m.m..

Selvom der for den enkelte kan være mange forskellige forhold, der spiller ind, peger det-
te på, at de overordnede tendenser i vandringsmønstrene afhænger af den økonomiske ud-
vikling i moderland og værtsland. Med en forskel i levevilkår, der har en tendens til at øges, må 
man forvente at vandringsmønstrene vil fortsætte eller blive forstærket. Omvendt vil en er-
hvervsudvikling og en udvikling i en retning af en selvbærende økonomi kunne ændre bevæ-
gelserne i den modsatte retning. Denne effekt kan opstå enten via mindre udvandring og/eller 
større tilbagevandring (return migration) efter endt uddannelse/erhvervelse af erhvervserfaring. 
Der er flere eksempler på lande med et ”udvandringsunderskud”, der i forbindelse med en gunstig 
økonomisk udvikling har oplevet, at vandringsmønstret har ændret sig, og at tidligere udvandrede 
er vendt hjem til moderlandet (genindvandring). To sådanne eksempler er Irland og Færøerne. I beg-
ge tilfælde var der en tendens til faldende befolkning som følge af nettoudvandring til trods for et 
højt antal fødsler svarende til udvikling i Grønland, jf. Figur 3.2. Øget økonomisk aktivitet og for-
bedrede levevilkår ændrede denne udvikling, jf. Figur 3.11. Fra en situation med nettoudvandring 
ændrede udviklingen sig til en nettoindvandring, og en stor del af denne indvandring var drevet af 
genindvandring. Senere er udviklingen igen vendt. Udviklingen i disse to lande understreger tyde-
ligt betydningen af den økonomiske udvikling i hjemlandet som en væsentlig faktor for vandrings-
mønstrene. Det er også væsentligt at notere, at i begge tilfælde kom fremgangen i den økonomiske 
situation, før vandringsmønstrene vendte.
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Figur	3.11		Befolkningsdynamik,	Irland	og	Færøerne,	1987-2012

Note: Fødselsoverskud er lig antal fødsler minus antal døde. Nettoindvandring er forskel mellem indvandring or udvan-
dring. 
Kilde: Central Statistics Office Ireland,Population and Migration Estimates, April 2012. Hagstova Færoya, http://www.
hagstova.fo

Vandringsmønstrene ind og ud af Grønland dækker over et kompliceret billede i forhold til arbejds-
styrkens kvalifikationer. Blandt udvandrende er der mange uddannelsessøgende og dermed per-
soner, der erhverver arbejdsmarkedsrelevante kvalifikationer. I det omfang disse kvalifikationer 
ikke kommer til anvendelse på det hjemlige arbejdsmarked, er der tale om et ”brain drain”. Samtidig 
sker der via indvandring en betydelig tilgang af veluddannet arbejdskraft – hvoraf en stor del finder 
ansættelse i den offentlige sektor. Selvom der ikke foreligger detaljerede analyser af problemstil-
lingen er det en rimelig forudsætning, at der har været en nettoimport af kvalificeret arbejdskraft. I 
forhold til en erhvervsudvikling knyttet til udnyttelse af naturressourcerne vil der være en stigende 
efterspørgsel efter arbejdskraft over hele kvalifikationsfordelingen, og dermed kan der forventes 
en øget nettoindvandring af både højt og mindre uddannet arbejdskraft.

Selvom der er et stort potentiale for forbedringer af arbejdsstyrkens kvalifikationer, vil der selv in-
den for en lang tidshorisont være et behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Givet de tætte 
bånd til Danmark vil en stor del af arbejdskraften realistisk skulle hentes her. De mange forbindelses-
linjer mellem de to lande gør en sådan tiltrækning mulig. I denne sammenhæng spiller sprog også en 
betydende rolle. Sprogbarriere er ofte en væsentlig faktor i tiltrækning og udnyttelse af kvalificeret 
arbejdskraft, ikke mindst i administrative stillinger og i den offentlige sektor (OECD (2013)). Dette 
er en problematik for alle små lande, der står overfor dilemmaet mellem på den ene side at beskytte 
og styrke eget sprog og kultur. På den anden side den realitet, at man af hensyn til uddannelsessy-
stemet og arbejdsmarkedet er nødt til at følge et to- eller fler-sprog spor. Det er vigtigt at mindske 
sproglige barriere i forhold til både genvindvandring og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. 

Da en stor del af udvandringen er knyttet til erhvervelse af uddannelse, og da en del uddannede ikke 
vender tilbage, er det nærliggende at forvente, at udvandringen vil blive mindre, såfremt et større 
antal uddannelser kan erhverves i landet. Dette er imidlertid ikke en enkel løsning, og det er ikke 
oplagt, at dette er samfundsmæssigt hensigtsmæssigt. Det er en forudsætning, at uddannelserne 
kan tilbydes på samme faglige niveau. Dette stiller store krav til antallet af lærere og undervisere, 
herunder kritisk masse i uddannelsessystemet for at understøtte faglig udvikling og kontinuitet. 
Det er ikke ressourcemæssigt realistisk, at dette kan ske inden for alle uddannelsesområder. Tabet 
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ved den manglende tilbagevenden af uddannede unge skal således vurderes op imod omkostninger-
ne ved at etablere de tilsvarende uddannelsestilbud, samt de muligheder de pågældende hermed 
får for at udnytte evner og motivation. Endvidere vil geografiske barrierer ikke kunne mindskes 
væsentlig for en stor del af befolkningen grundet de store transportafstande og den spredte bo-
sætning.

En afgørende forudsætning for en selvbærende økonomi er et uddannelsessystem af internatio-
nalt niveau og kvalitet. Grundlaget herfor skal skabes gennem folkeskole, ungdomsuddannelser og 
erhvervsuddannelser. Der vil være et behov for at mange tager deres uddannelse i udlandet. Det 
store niveau for nettoudvandring skal ses som et symptom på en ikke selvbærende økonomi og 
ikke en årsag hertil. Reformer og initiativer til skabelse af en selvbærende økonomi vil også på sigt 
kunne forventes at ændre vandringsmønstrene.

3.5	 Konklusion

Der er et højt niveau for flytninger inden for landets grænser, som samtidig betyder befolknings-
bevægelser fra bygder til de større byer. Dette afspejler dels flytninger motiveret af uddannelse 
og dels en generel tendens observeret i alle lande, hvor der i takt med den økonomiske udvikling og 
ændrede produktionsforhold sker en befolkningskoncentration omkring større byområder. Hvor-
vidt mobiliteten er tilstrækkelig høj kan ikke umiddelbart udledes af niveauet for flytninger, da det-
te skal ses i forhold til muligheder og barrier for mobilitet på den ene side og det samfundsmæssigt 
hensigtsmæssige niveau for flytninger på den anden. Sidstnævnte afhænger af hensyn til erhvervs-
udvikling og beskæftigelsesmuligheder, men også regionale og kulturelle aspekter spiller ind. Der 
synes dog at være belæg for at konkludere, at de væsentligste barrierer for mobilitet er adgang til 
boliger og kvalifikationer (som bestemmende for hvilke job muligheder man realistisk kan komme 
i betragtning til). Samtidig vil der ved eventuel realisering af et storskalaprojekt være behov for 
øget mobilitet, såfremt dette skal omsætte sig i en høj beskæftigelsesandel for befolkningen. De 
generelle krav til reformer af hensyn til uddannelse og kvalifikationer samt boligforhold vil således 
have afgørende betydning for mobilitetsmønstrene. Derudover er der brug for at styrke mobilite-
ten, og ordningen om mobilitetsydelse kan med fordel genovervejes. Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt 
til formålet, og betingelserne for at modtage mobilitetsydelse forekommer meget restriktive. En 
mere fleksibel mobilitetsydelse kan bidrage til, at flere kommer i arbejde.

Det relativt høje niveau for netto-udvandring afspejler et ”brain drain”, hvilket ses af, at en stor 
andel af de udvandrede klarer sig ganske godt på det danske arbejdsmarked. Samtidig er der på 
en række områder et behov for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Man kan derfor tale om et 
vandrings-paradoks, som i et vist omfang kan forklares ved forskelle i økonomisk udvikling og mu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Det store niveau for nettoudvandring skal ses som et symptom på en 
ikke selvbærende økonomi og ikke en årsag hertil. Reformer og initiativer til skabelse af en selvbæ-
rende økonomi vil også på sigt kunne forventes at ændre vandringsmønstrene.
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