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Uændret beskæftigelsesandel  
i den offentlige sektor 

Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen på brancher for ind-
komståret 2001. Opgørelsen viser, at 46,8 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. 
Det er stort set samme niveau som i 2000, hvor 46,7 pct. af lønmodtagerne var offent-
ligt ansatte. 
 
Det fremgår af publikationen ”Beskæftigelsen i Grønland 2001” som Grønlands 
Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Figur 1 viser fordelingen af beskæftigelsen grupperet inden for en række hovedbran-
cher. Figuren omfatter alene lønmodtagere. 
 
Beskæftigelsen i 2001 fordelt på hovedbrancher 

Offentlig administration og service
 46,8 pct.

Fremstillingsvirksomhed
 7,8 pct.

Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri
 7,1 pct.

Bygge- og anlægssektoren
 7 pct.

Transportvirksomhed
 6 pct.

Øvrige brancher
 25,4 pct.

 
 
Som det fremgår af figuren, udgøres den største hovedbranche af den offentlige sek-
tor. Til denne sektor regnes også ansatte i sundhedsvæsenet, i undervisningssektoren 
og de, der er beskæftiget ved anden offentlig servicevirksomhed. Ansatte i de virk-
somheder, som ejes helt eller delvist af Grønlands Hjemmestyre, er ikke medregnet 
under Offentlig administration og servicevirksomhed’.  

Figur 1. 



 
Kategorien ’Øvrige brancher’, der beskæftiger 25,4 pct., er en sammenfatning af de 
brancher, der ikke er blandt de fem største hovedbrancher, hvor den næststørste ho-
vedbranche er ’Fremstillingsvirksomhed’. Her havde 7,8 pct. af de ansatte deres be-
skæftigelse i 2001. Her indgår  bl.a. de ansatte i fiskeindustrien.  
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. 
 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks 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 journalist Thorkild Knudsen på 
tlf. 34 55 85 (direkte). 
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