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Modtagere af sociale ydelser 2003 
 
Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Antal

Trangsvurderet hjælp

Takstm. hjælp ved arbejdsløshed

Udvidet behovsvurderet hjælp Takstm. hjælp ved sygdom mv.

 
 
Antallet af modtagere af takstmæssig, og udvidet behovsvurderet hjælp har generelt været 
faldende i perioden fra 1998 til 2003. Det laveste antal modtagere blev registreret i 2000, 
men siden steg tallet lidt i 2001 og 2002 for atter at falde i 2003. Der var omkring 2.400 
modtagere af taktmæssig hjælp ved arbejdsløshed og 2.100 modtagere af takstmæssig hjælp 
ved sygdom i 2003. Antallet af modtagere af udvidet behovshjælp i 2003 var på omkring 
2.100. 
 
Antallet af modtagere af trangsvurderet hjælp er steget i de seneste tre år og udgjorde i 
2003 omkring 8.600 personer. 
 
 
Antal pensionister 1998-2003 
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Figur 1 

Faldende antal modtagere 
af takstmæssig - og udvidet 

behovsvurderet hjælp … 

… men stigning i 
trangsvurderet hjælp 

Figur 2.  



 

Side 2 Socialstatistik: Modtagere af sociale ydelser 2003 

Antallet af førtidspensionister stiger kraftig fra 2000 til 2003, mens det falder for 
alderspensionister. I 2003 var der ca. 2.800 førtidspensionister og 3.500 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. Personer, der var 60-62 år i 2000 og skulle 
have haft alderspension efter de gamle regler, fik i stedet udbetalt førtidspensionen, jf. figur 
2. 
 
 
 
Udgifter til modtagere af indkomsterstattende ydelser. 1998-2003. 1.000 kr. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Dagpenge ved barsel mv. 17.258,1 16.993,2 16.527,3 17.906,7 19.714,2 17.947,0 

Takstmæssig hjælp ved  
arbejdsløshed 21.787,7 18.738,4 18.030,9 20.181,4 17.765,6 15.770,9 

Takstmæssig hjælp ved  
sygdom/ulykke 5.817,9 5.459,6 6.413,6 6.019,1 6.942,8 7.720,6 

Trangsvurderet hjælp 82.130,7 78.184,9 74.578,5 78.316,9 88.538,7 91.886,7 

Udvidet behovshjælp 11.573,5 10.388,7 9.871,4 10.372,9 10.660,8 11.394,1 

Engangshjælp 10.320,8 11.114,5 10.251,0 10.706,4 12.683,9 10.107,7 

Førtidspension, grund- og 
reduceret beløb 151.926,5 165.097,1 166.410,8 177.630,2 191.181,3 197.628,9 

Alderspension, grund- og 
reduceret beløb 242.974,3 257.828,6 255.204,6 242.243,0 237.886,7 230.592,5  
 Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene 1998-2001 for pensionsydelserne. 
 
 
Trangsvurderet hjælp er den største udgiftspost blandt de indkomsterstattende ydelser i 
perioden 1998-2003, når der ses bort fra ydelser til pensioner. I 1998 var udgifterne til 
trangsvurderet hjælp på 82,1 mio. kr., mens den i 2003 er steget til 91,9 mio. kr., svarende 
til en stigning på 11,9 pct.  
 
Trangsvurderet hjælp udgjorde i 2003 knap 60 pct. af de indkomsterstattende ydelser 
bortset fra pensionerne. Den næstestørste post var dagpenge ved barsel med ca. 12 pct.  
 
Den næststørste udgiftspost indtil 2001 er til takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed. I 1998 
var udgiften til taktmæssig hjælp ved arbejdsløshed på 21,8 mio. kr., men det faldt i 2003 til 
15,8 mio. kr. Faldet i takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed i 2003 er mere end opvejet af 
stigningen i trangvurderet hjælp, idet en del personer, som i 2002 fik taktmæssig hjælp ved 
arbejdsløshed, fik trangsvurderet hjælp i 2003. 
 
Udgifterne til førtidspensionens grund- og reduceret beløb er steget med 30,1 pct. i 
perioden 1998-2003, mens udgifterne til alderspensionens grund- og reduceret beløb er 
faldet 5,1 pct. 
 
 
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 
 
Keun Hwang 
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