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Modtagere af sociale ydelser 1997-2002 
 
Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1997-2002 
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Antallet af modtagere af takstmæssig-, trangsvurderet og udvidet behovsvurderet hjælp har 
været faldende i perioden fra 1997 til 2002. Det laveste antal modtagere blev registreret i 
2000, men siden steg tallet lidt i 2001 og 2002. Dette hænger sammen med udviklingen i 
ledigheden, som steg siden 2000, jf. figur 1. 
 
 
 
Antal pensionister 1997-2002 
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Antallet af førtidspensionister stiger kraftig fra 2000 til 2002, mens det falder for 
alderspensionister. Fra 1. januar 2000 blev der gennemført ændringer af 
alderspensionsreglerne, hvor alderen for modtagelse af alderspension blev sat op fra 60 til 
63. Faldet i antallet af modtagere af alderspension  fra 2000 tilskrives denne ændring. 

Figur 1 

Figur 2.  



 

Side 2 Socialstatistik: Modtagere af sociale ydelser 1997-2002 

Personer, der var 60-62 i 2000 og skulle have haft alderspension efter de gamle regler, fik i 
stedet udbetalt førtidspensionen, jf. figur 2. 
 
 
Udgifter til modtagere af udvalgte indkomsterstattende ydelser. 1997-2002. 
1.000 kr. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Takstmæssig hjælp ved  
arbejdsløshed 21.033,0 21.472,1 18.416,8 17.710,3 20.181,4 17.766,8 

Takstmæssig hjælp ved  
sygdom/ulykke 5.862,1 5.791,3 5.401,9 6.358,9 6.019,1 6.942,8 

Trangsvurderet hjælp 79.319,8 80.329,9 76.839,1 72.936,8 82.026,3 93.596,4 

Førtidspension, grundbeløb 140.717,7 150.551,4 163.900,9 165.266,8 177.682,0 192.345,9 

Alderspension, grundbeløb 236.762,6 242.489,3 257.367,2 254.745,0 242.250,4 237.886,7 
Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene 1997-2001 for pensionsydelserne.  
Tallene for 2001 er reviderede. 
 
Trangsvurderet hjælp er den største udgiftspost blandt de indkomsterstattende ydelser i 
perioden 1997-2002, når der ses bort fra ydelser til pensioner. I 1997 var udgifterne til 
trangsvurderet hjælp på 79,3 mio. kr., mens den i 2002 er steget til 93,6 mio. kr. i 2002, 
svarende til en stigning på 18 pct.  
 
Den næststørste udgiftspost indtil 2001 er til takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed. I 1997 
var udgiften til taktmæssig hjælp ved arbejdsløshed på 21,0 mio. kr., men det faldt i 2002 til 
17,8 mio. kr. Faldet i takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed i 2002 er mere end opvejet af 
stigningen i trangvurderet hjælp, idet en del personer, som i 2001 fik taktmæssig hjælp ved 
arbejdsløshed, fik trangsvurderet hjælp i 2002. 
 
Stigningen i takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke er mindre end stigningen i 
trangsvurderet hjælp i perioden 1997-2002. 
 
Udgifterne til førtidspensionens grundbeløb er steget med 36,4 pct. i perioden 1997-2002, 
mens udgifterne til alderspensionens grundbeløb er næsten uændret. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl.  
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks 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 Keun Hwang på e-mail: 
kehw@gh.gl eller 34 55 62 (direkte). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Med venlig hilsen 
Keun Hwang 
 
 
 
 
  

Tabel 1 

Trangsvurderet hjælp 
udgjorde 60 pct. af de 
sociale ydelser i 2002  
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