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Ledigheden i byerne i 2. kvartal 2011
Flere ledige i byerne i 2. kvartal 2011
Antallet af ledige steg i
forhold til 2. kvartal 2010

Figur 1.

I 2. kvartal 2011 var 2.654 personer i gennemsnit pr. måned berørt af ledighed i byerne, hvilket svarer til 8,3 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I samme periode sidste år var tallet 2.261 personer eller 7,2 pct. af den potentielle arbejdsstyrke.
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Anm.: Figuren indeholder kun personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne.

Definition af berørt af
ledighed

Ledighedsmålet berørt af ledighed fortæller, hvor mange personer der i løbet af en
måned har henvendt sig til et arbejdsmarkedskontor som arbejdssøgende. Grønlands
Statistiks opgørelser er baseret på arbejdsmarkedskontorernes registrering af ledige i
kommunernes administrationssystem Winformatik.

Månedlige tal for
ledigheden

Grønlands Statistik vil fremover offentliggøre foreløbige tal for ledigheden hver måned. Sammen med ledighedstallene for 2. kvartal kan man således i Grønlands Statistiks statistikbank på hjemmesiden www.stat.gl finde ledighedstal for juli og august. I
juni var 2.426 personer i byerne berørt af ledighed, mens ledigheden steget til 2.520 i
august.

…som pdf-fil

…Yderligere oplysninger

Publikationen ’’Ledigheden i byerne i 2. kvartal 2011’’ kan hentes som en pdf-fil fra
www.stat.gl, Grønlands Statistiks hjemmeside.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til:
Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf. 36 23 72 (direkte) eller e-mail: abla@stat.gl
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Oplysninger foreligger ikke
Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn
Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
Mindre end halvdelen af den anvendte enhed
Nul
Foreløbigt eller anslået tal
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