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Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods 
for forhøjelse af pensionsalder 
 
Nærværende publikation omfatter personer i alderen 15 til 62 år i årene 2005-2008 
og 15 til 63 år i 2009. Alle personer med en lønårsindkomst over 40.000 kr. er med-
taget. Lønsummen er beregnet ud fra A-indkomst og indhandling, dvs. selvstændige 
erhvervsdrivende er ikke med i opgørelserne. Personernes beskæftigelsesomfang er 
opgjort i årsværk. Se mere om metoden i publikationens kapitel 3. 

 
Den samlede beskæftigelse blandt lønmodtagerne og indhandlerne udgjorde 29.524 
årsværk i 2009. Dermed er beskæftigelsesomfanget steget med 198 årsværk i forhold 
til 2008, hvor beskæftigelsen var på 29.326 årsværk. Stigningen som er på 0,7 pct., 
må vurderes at være beskeden set i forhold til, at pensionsalderen blev hævet til 64 år 
i 2009. 
 
Beskæftigelsen fordelt på skattekommuner 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Ændringer fra  
2008-2009 

   Årsværk     Antal     Pct.   

I alt 28.716 29.472 29.430 29.326 29.524 198 0,7 

Kommune Kujalleq 3.677 3.769 3.652 3.610 3.525 -85 -2,4 
Kommuneqarfik Sermersooq 11.404 11.728 11.940 11.933 12.147 214 1,8 

Qeqqata Kommunia 4.617 4.763 5.192 5.219 5.237 18 0,4 
Qaasuitsup Kommunia 8.227 8.561 8.066 8.027 8.093 66 0,8 

Udenfor Kommuner 791 652 581 538 521 -17 -3,1 

 
I 2009 oplevede Kommune Kujalleq som den eneste kommune, nedgang i beskæfti-
gelsen blandt dens lønmodtagere og indhandlere. Således faldt antallet af årsværk 
med 85, svarende til 2,4 pct. 
 
De tre andre storkommuner oplevede en mindre fremgang i beskæftigelsen i 2009. 
Den største fremgang er dog sket i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor antallet af års-
værk er steget med 214 årsværk, svarende til 1,8 pct. 
 
Detaljerede tabeller vedrørende publikationen ’Beskæftigelsen 2009’ vil blive lagt ind i 
Grønlands Statistiks statistikbank i hjemmesiden www.stat.gl snarest. I statistikban-
ken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Der henvises derfor til pdf-
filen ’Brugervejledning til Statistikbanken’ som findes på statistikbankens forside. Pdf-
filen beskriver skrid for skrid, hvordan du kan lave dine egne udtræk af data som 
findes i statistikbanken. 
 
Publikationen ’’Beskæftigelsen 2009’’ kan hentes som pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I menuen til venstre vælger du ”Salg og service” hvorfra du bliver guided 
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til hvordan du kan tilmelder dig. Så du fremover får en e-mail, hver gang vi offentlig-
gør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til ledende konsulent Josef  
Kajangmat på tlf. 36 23 69 (direkte) og e-mail joka@stat.gl. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ledende konsulent 
Josef Kajangmat 


