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Notat  

Samfundsøkonomiske effekter  

Dette notat er udarbejdet med henblik på at supplere de budgetøkonomiske beregninger, der sammenligner: 

 At Kommuneqarfik Sermersooq (herefter KS) lejer boliger hos en privat part og herefter videreudlejer 

disse boliger (alternativ 1) 

 At KS selv er bygherrer og opfører boligerne for herefter at udleje dem (alternativ 2).  

En budgetøkonomiske analyse er et vigtigt redskab i forbindelse med valg imellem alternativer. En 

budgetøkonomisk analyse kan dog ikke stå alene, fordi der vil altid være en række bredere samfundsøkonomiske 

effekter, som ikke inkluderes i en budgetøkonomiske analyse. Det er årsagen til, at den budgetøkonomiske 

analyse suppleres med en række samfundsøkonomiske overvejelser.  

Formålet med dette notat er at sætte fokus på alternativerne med afsæt i Budgetlovens bestemmelser om, at 

lånefinansierede anlægsinvesteringer skal kunne finansieres via brugerbetaling, reducerede offentlige udgifter 

eller øgede indtægter. 

Notatet forholder sig ikke til, hvorvidt de indgåede lejeaftaler rent faktisk er omfattet af disse bestemmelser, men 

ser alene på, hvilke brugerbetalinger, reducerede offentlige udgifter eller øgede indtægter, der kan forventes som 

følge af de indgåede aftaler. 

Fra en samfundsøkonomisk vinkel har beslutningen om, hvorvidt KS bør bygge selv og udleje (dvs. påtage sig alle 

ejerrisici), eller om KS skal leje hos en privat part og herefter videreudleje en række effekter ift.: 

 Reducerede offentlige udgifter 

 Afledte samfundsøkonomiske effekter. 

Reducerede offentlige udgifter analyseres ud fra en budgetøkonomiske betragtning med afsæt i de beregninger, 

der er beskrevet i særskilt notat udarbejdet af Deloitte omhandlende budgetøkonomiske analyse. Analysen viser, 

at det er ud fra et udelukkende budgetøkonomisk perspektiv er billigere for KS at leje boliger fra en privat part og 

videreudleje disse.  

De afledte samfundsøkonomiske effekter analyseres med udgangspunkt i ”Vejledning i fremstilling af 

samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger”.  

1.1 Baggrund  

Udlejningen af boliger til private (fysiske personer) er reguleret i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om 

leje af boliger med senere lovændringer og bekendtgørelser. 
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Reglerne medfører, at lejeniveauet for udlejning af boliger ejet af Selvstyret eller kommunerne ikke flugter med 

markedsprisen for udlejning af boliger på det private marked (der ikke er omfattet af forordningen). 

Huslejeniveauet for offentlige lejemål ligger således i niveauet 500-900 kr. pr. kvm., mens lejeniveauet for 

private lejemål ligger i niveauet 1.200 til 1.800 kr. pr. kvm.  

Ofte udlejer private virksomheder boliger til andre private virksomheder på markedsbasis. Herefter genudlejer 

virksomhederne boliger til medarbejdere for en husleje, der svarer til det, man skal betale for en offentligt ejet 

bolig. Forskelsværdien – der kan beløbe sig til flere tusind kr. om måneden – er skattefri for medarbejderen, der 

bor i en sådan personalebolig. 

For borgere, der ikke har mulighed for at få en personalebolig stillet til rådighed, er der således en massiv 

efterspørgsel efter de billige offentligt ejede boliger. 

Hertil kommer, at der er en stor mangel på tidssvarende boliger i og omkring Nuuk generelt, hvilket er en 

hindring i relation til: 

 At tiltrække den nødvendige arbejdskraft og kompetencer 

 Realisere vækstpotentialet i Nuuk og dermed i hele Grønland. 

Med andre ord er det vigtigt, at der tilføres flere boliger til markedet i og omkring Nuuk på en for den samlede 

grønlandske økonomi mest hensigtsmæssige måde. Efterspørgslen efter boliger kan med fordel imødekommes 

samtidig med, at den generelle erhvervsudvikling understøttes med sigte på at fremme værdiskabelse i det 

private erhvervsliv og dermed BNP-vækst (multiplikatoreffekter).   

1.2 Metode  

De samfundsøkonomiske overvejelser tager afsæt i principperne for samfundsøkonomiske konsekvensanalyser 

som beskrevet af Finansdepartementet i ”Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske 

konsekvensvurderinger”. Metoden omfatter etablering af en økonomisk-teoretisk funderet forståelse af 

sammenhængene mellem investering, drift og output samt forandringer og effekter i de to alternativer 

(forandringskæde).  

Med afsæt i denne forandringskæde har vi identificeret de forventede konsekvenser i form af budgetpåvirkningen 

samt afledte samfundsøkonomiske konsekvenser ved de to alternativer. Og på den baggrund har vi beskrevet og 

argumenteret for fordele og ulemper ved de to alternativer i et samfundsøkonomisk perspektiv.  

De to alternativer er, at KS: 

 Lejer boliger hos en privat part og herefter videreudlejer disse boliger (alternativ 1) 

 Selv er bygherrer og opfører boligerne for herefter at udleje dem (alternativ 2).  

Vi sammenligner de to alternativer med hinanden – og ikke med basisscenariet. Argumentet for denne 

fremgangsmåde er, at beslutningen om at udvide boligmassen er taget. Det afgørende spørgsmål er, hvordan 

udvidelsen af boligmassen mest hensigtsmæssigt.  

Afledte konsekvenser 

Med samfundsøkonomiske afledte effekter skal forstås effekter ved en beslutning, der påvirker aktører i 

samfundet (herunder også borgere), hvor de påvirkede aktører ikke har beslutningskompetence i forhold til at 

beslutningen. De afledte effekter kan både være positive og negative konsekvenser. Fx er vækst og øget 

beskæftigelse relevante afledte effekter i forbindelse med en beslutning om at udvide boligmassen. 
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Skatteforvridning 

Hvis en offentlig investering medfører en nettobelastning for de offentlige kasser, vil dette i sidste ende altid blive 

finansieret gennem beskatning af andre aktiviteter i samfundet, uanset finansieringsform. Det medfører en 

forvridning af aktiviteten i økonomien, hvis omfang afhænger af skattestrukturen samt virksomhedernes og 

borgernes mulighed for at finde alternativer til det offentlige tilbud. I samfundsøkonomiske 

konsekvensvurderinger vedrørende Grønland indregnes skatteforvridningstabet som -15 pct.  

I de to alternativer for en udvidelse af boligmassen vil der i begge tilfælde være tale om offentlig nettobelastning, 

men omfanget heraf vil variere, hvorfor en relevant overvejelse i en beslutningsproces også er den potentielle 

forvridning af økonomien, som beslutningen indebærer. 

1.3 Vurdering af samfundsøkonomiske effekter 

Nedenfor listes fordele og ulemper ved alternativ 1 (leje) og alternativ 2 (eje) i forhold til hinanden ud fra en 

bredere samfundsøkonomisk vinkel. Afsnittet beskriver således, hvordan samfundsøkonomien kan forventes 

påvirket af alternativerne.  

Fordele v. alternativ 1  

 Alternativ 1 giver mere rum for KS’ organisation til at beskæftige med kerneopgaven, da KS ikke skal 

påtage sig rollen som bygherrer. Dermed frigøres ressourcer til andre opgaver. 

 Alternativ 1 giver budgetsikkerhed, fordi udgiften er kendt, og der derfor ikke opstår udgifter, der ikke er 

budgetteret med. 

 Alternativ 1 medfører afledte effekter i form af skattebetalinger og dynamik i erhvervslivet. Dette gør sig 

også gældende for alternativ 2.  

 Alternativ 1 fremmer væksten i erhvervslivet. Ved alternativ 1 overlades en større del af opgaven til det 

private erhvervsliv relativt til scenarie 2, fordi bygherrefunktionen også overlades til erhvervslivet. 

Herudover struktureres alternativ 1 således, at KS sikrer et såkaldt markedstræk, idet der bygges en 

række ekstra lejligheder. Der bygges lejligheder til private, og der bygges lejligheder til KS.  

 Herudover kan der være et argument omkring, at det private erhvervsliv er bedre til at forudsige hvilke 

boliger, der er behov for i fremtiden, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt at overlade også 

bygherrefunktionen og udviklingsopgaven til erhvervslivet.   

 Forvridning af økonomien er forventeligt også mindre ved alternativ 1, idet hovedparten af opgaven 

overlades til markedet. 

Ulemper v. alternativ 1  

 Alternativ 1 opbygger ikke kompetencer ift. boligudvikling og bygherrefunktion hos kommunen. 

 Alternativ 1 er karakteriseret ved tab af fleksibilitet, fordi KS er bundet til en fast udgift. Herudover kan 

det argumenteres for, at KS ikke har samme grad af fleksibilitet ift. at påvirke arkitektur, bæredygtighed 

mv. som ved alternativ 2   

 I alternativ 1 er der ikke mulighed for løbende at justere på udgiftsniveauet. KS er bundet til et 

udgiftsniveau ved lejeløsningen. 

Fordele v. alternativ 2 

 Alternativ 2 medfører afledte effekter i form af skattebetalinger og dynamik i erhvervslivet. 

 Alternativ 2 sikrer, at der opbygges kompetencer hos KS ift. byggeprojekter og ejendomsudvikling, 

hvilket kan komme andre kommunale projekter til gode. 

 Alternativ 2 er karakteriseret ved en større grad af fleksibilitet ift. at justere på udgiftsniveau, 

vedligehold, arkitektonisk løsning, bæredygtigt byggeri mv.  
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Ulemper v. alternativ 2 

 Alternativ 2 understøtter ikke i samme omfang udvikling af det private erhvervsliv som alternativ 1, idet 

der er færre funktioner, som varetages af det private erhvervsliv ved alternativ 2.  

 Alternativ 2 er ikke den budgetøkonomisk bedste løsning givet de forudsætninger, som den 

budgetøkonomiske analyse er baseret på.


