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Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003 

Den samlede beskæftigelse i 2003 faldt med 556 årsværk i forhold til året før, fra 
28.051 årsværk i 2002 til 27.495 årsværk i 2003, det svarer til et fald på 2 pct. 

 
Figur 1 nedenfor viser fordelingen af beskæftigelsen grupperet efter en række hoved-
brancher.  

 
Beskæftigelsen i 2003 fordelt på hovedbrancher for lønmodtagere med samlet arbejds-
indkomst på over 40.000 kr. årligt opgivet i procent. 
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Som det fremgår af figuren, udgør den offentlige sektor den største hovedbranche 
med 43,5 pct. Til denne sektor regnes også ansatte i den offentlige del af sundheds-
væsenet, i undervisningssektoren og anden offentlig servicevirksomhed. Ansatte i de 
virksomheder, som ejes helt eller delvist af Grønlands Hjemmestyre, er ikke medreg-
net under ’Offentlig administration og servicevirksomhed’, men er placeret under deres 
passende branche. 
 
Opgørelsen over beskæftigelsen i 2003 viser, at mens 47,3 pct.  af lønmodtagerne var 
offentligt ansatte i 2002, faldt  andelen af offentligt ansatte i 2003 til 43,5 pct. Faldet 
skyldes til dels en omlægning af Pilersuisoq A/S (KNI A/S), der lønteknisk overtog 
større andele af samfundspålagte opgaver i slutningen af 2002, og hvor omlægningen 
for alvor brød igennem i 2003. De omtalte andele var førhen placeret under det of-
fentlige. Omlægningen betød dermed også en stigning i hovedbranchen Detailhandel. 
 
 
 

Figur 1. 



 
Den næststørste hovedbranche er ’Detailhandel’. Her var 10,6 pct. af de ansatte be-
skæftiget i 2003. Her indgår blandt andet de ansatte i Pilersuisoq A/S, Pisiffik og 
Brugsen. 
 
Kategorien ’Øvrige brancher’, der beskæftiger 18,4 pct., omfatter brancher, der ikke 
indgår i de seks største hovedbrancher.  
 
Resten af de øvrige hovedbrancher havde i 2003 i beskæftigelsesandele et lille fald i 
forhold til 2002, med undtagelse af hovedbranchen ’Bygge- og anlægssektoren’ der 
havde en lille stigning fra 7,1 pct. i 2002 til 7,4 pct. i 2003. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. Publikationen findes foreløbig kun på dansk. 
 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Kunuk Holm 
på tlf. 34 55 75 - direkte eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 - direkte. 
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