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Ledigheden i 1. halvår 2007 

Færre ledige i byerne i 1. halvår 2007 

Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned på 2.482 personer 
i 1. halvår 2007 mod 2.598 personer i 2006 i samme periode. Det er et fald på 116 
personer i gennemsnit pr. måned. Dette svarer til et fald på 4 pct. i forhold til samme 
periode sidste år. 

Fald i antallet af  
berørte af ledighed... 

 
I 1. halvår 2007 var 1.765 personer i gennemsnit pr. måned medio ledige i byerne 
mod 1.734 personer i samme periode i 2006. Antallet af medio ledige er dermed ste-
get med 31 personer i gennemsnit pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. i 
forhold til sidste år. 

…dog  en mindre stigning 
i antallet af medio ledige 

 
Trods den mindre stigning i antallet af medio ledige i 1. halvår 2007 viser opgørelser 
over antallet af langtidsledige, at der her er sket et fald på 62 personer. I 4. kvt. 2006 - 
2. kvt. 2007 var der nemlig 417 registreret som langtidsledigt, sammenlignet med 
479 personer i samme kvartal sidste år. Dette svarer til et fald på 13 pct. i forhold til 
samme periode sidste år.  

Til gengæld et fald i 
antallet af langtidsledige 

 
 

Figur 1. Udviklingen i antallet af medio ledige og berørte af ledighed i byerne i 1. halvår 2005-2007 
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Anm.: Figuren indeholder kun personer mellem 15 og 62 år , født i Grønland og bosiddende i byerne. 
 

Det fremgår af publikationen ’’Ledigheden i 1. halvår 2007’’ som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Medio ledige er et udtryk for den andel af de ledige, der har været ledige i både første 
og sidste halvdel af en given måned. Dette tal er et tilnærmet udtryk for den gennem-
snitlige ledighed. 

Definition af anvendte 
ledighedsbegreber 

 
Berørt af ledighed fortæller direkte, hvor mange personer der i løbet af en måned har 
henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret som arbejdssøgende. Tallet er ikke et udtryk 



for den gennemsnitlige ledighed, da en del af dem der henvender sig umiddelbart kan 
anvises arbejde eller selv opnår beskæftigelse efter deres henvendelse. Også denne 
gruppe bliver registeret som berørte af ledighed, idet de var ledige, da de henvendte 
sig. 
 
Publikationen ’’Ledigheden i 1. halvår 2007’’ kan hentes som pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 

…som pdf-fil 

 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort 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. 

Tegn et e-mail 
abonnement 

 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Aleksandra  
Kolasa på tlf. 34 55 77 (direkte) og email alko@gh.gl. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Statistikkonsulent 
Aleksandra Kolasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


