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Modtagere af sociale ydelser 2004 
 
Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 
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Antallet af modtagere af trangsvurderet hjælp faldt i 2004 til 8.315 personer mod 
8.612 i 2003. Det er første gang siden 2000, at antallet af modtagere af 
trangsvurderet hjælp er faldet. 
 
Ligeledes faldt antallet af modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed fra 
2.437 personer i 2003 til 2.199 i 2004. Derimod steg antallet af modtagere af 
takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke til 2.208 personer i 2004 fra 2.176 i 2003. 
Ligeledes steg antallet af modtagere af udvidet behovsvurderet hjælp i 2004 i forhold 
til 2003, idet antallet af modtagere var 2.161 i 2003 personer mod 2.354 i 2004. 
 
Antal pensionister 1999-2004 
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Figur 1 

Faldt i antal modtagere 
 af trangsvurderet hjælp 

Faldende antal modtagere 
af takstmæssig hjælp ved 

arbejdsløshed 

Figur 2.  



Figur 2 viser udviklingen i antal pensionister fra 1999-2004. Antallet af 
førtidspensionister steg kraftig fra 2000 til 2004 og er nu oppe på 2.894 personer i 
2004. Antallet af modtagere af alderspension steg i 2004 til 3.591 mod 3.492 
personer i 2003, hvilket stoppede faldet i antallet modtagere af denne ydelser. Faldet 
i antallet af modtagere af alderspension fra 2000-2003 skyldtes, at man i 2000 
ændrede i alderspensionsregler, hvor alderen for modtagelse af alderspension blev 
sat op fra 60 til 63. En del personer, der var 60-62 år i 2000 og skulle have haft 
alderspensionen efter de gamle regler, fik i stedet udbetalt førtidspensionen. En 
væsentlig del af stigningen i antallet af førtidspensionister skyldes denne ændrede 
udbetalingsform. 
 
Udgifter til modtagere af indkomsterstattende ydelser. 1999-2004. 1.000 kr. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dagpenge ved barsel mv. 16.993 16.527 17.907 19.714 17.947 18.332

Takstmæssig hjælp ved  
arbejdsløshed 18.738 18.031 20.181 17.766 15.771 12.995

Takstmæssig hjælp ved  
sygdom/ulykke 5.460 6.414 6.019 6.943 7.721 7.234

Trangsvurderet hjælp 78.185 74.579 78.317 88.539 91.887 85.007

Udvidet behovshjælp 10.389 9.871 10.373 10.661 11.394 14.786

Engangshjælp 11.115 10.251 10.706 12.684 10.108 8.372

Førtidspension, grund- og 
reduceret beløb 165.097 166.411 177.630 191.181 197.629 202.807

Alderspension, grund- og 
reduceret beløb 257.829 255.205 242.243 237.888 230.593 239.929
 
Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene 1999-2001 for pensionsydelserne. 
 
Tabel 1 viser udgifterne til indkomsterstattende ydelser. I 2004 faldt udgifterne til 
Takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed og sygdom samt ulykke, trangsvurderet hjælp 
og engangshjælp i forhold til 2003. 
 
Den største udgiftspost er trangsvurderet hjælp, hvis der ses bort fra pensionerne. I 
2003 var den samlede udgift til trangsvurderet hjælp på 91,9 mio. kr., mens den i 
2004 var faldet til 85,0 mio. kr., svarende til et fald på 7,5 pct.  
 
Udgifterne til pensioner steg i 2004 i forhold til året før. Førtidspensionens grund- og 
reduceret beløb steg med 2,6 pct. mens alderspensionens grund- og reduceret beløb 
steg med og 4,1 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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