Årsberetning
2008

Forord
Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsberetning for 2008.
Beretningen indeholder en beskrivelse af Grønland Statistiks virksomhed og af bestyrelsens
prioritering af opgaverne.
Det er bestyrelsens håb, at årsberetningen for 2008 kan være med til at udvide kendskabet til
Grønlands Statistiks virksomhed.
Claus Steensgaard Jensen
Formand for bestyrelsen
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Kapitel 1. Grønlands Statistik
Grønlands Statistik (GS) er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. GS har til
formål at sikre det datamæssige grundlag for analyser af den samfundsmæssige udvikling,
for politiske og administrative beslutninger, for planlægning og for samfundsvidenskabelig
forskning.
GS indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold i
Grønland. Rammerne for GS’ virksomhed blev fastlagt i Landstingslov nr. 5 af 19. juli 1989.
Loven er ændret ved Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik, der
trådte i kraft den 1. januar 2000.
Grønlands Statistik skaber værdi ved at tilvejebringe viden om Grønland, der stilles til
rådighed for hele verden.

1.1 Ledelse
Bestyrelsens opgaver, som fremgår af landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999, er:
-

At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik.

-

At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik.

-

At påse, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med
formålsbestemmelserne.

-

At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning for indsatsområder.

-

At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner.

-

Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landsstyret.

Bestyrelsens sammensætning var ultimo 2008:
-

Styrelseschef Claus Stensgaard Jensen, Skattestyrelsen (formand).

-

Projektleder Thomas Mogensen, Greenland Development (næstformand).

-

Kontorchef Vøgg Løwe Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, LIFE, Københavns
Universitet.

-

Tidl. Direktør Kaare Hagemann, Skattedirektoratet.

-

Kontorchef Jeanette Holding, Direktoratet for Fiskeri & Fangst.
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1.2 Finansiering
Grønlands Statistik fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til
rådighed på den årlige finanslov. Finanslovsbevillingen for 2008 var på 9,6 mio. kr.
Budget- og regnskabsspecifikation i 1.000 kr., 2004 - 2008
2004

2005

2006

2007

2008

Driftsudgifter
I alt

9.110

8.233

9.231

10.329

11.155

Lønninger

5.337

5.242

5.331

5.599

6.952

Øvrige udgifter
Tjenesteydelser
Varer
Licenser/Leje
Anskaffelser
Driftsmidler mv.
Afskrivninger

3.771
3.050
237
194
117
175
-

2.991
2.198
210
226
201
156
-

3.900
2.596
221
351
293
440
-

4.730
2.753
239
332
1.021
385
-

4.203
2.594
369
1.021
591

Indtægter

-947

-603

-333

-1.147

-1.661

Salg af ydelser

-908

-601

-322

-1.147

-1.661

Andre indtægter

-39

-2

-12

-

-

8.161

7.630

8.898

9.182

9.496

Bevilling
mio. kr.

8.1

7,7

9,2

9,3

9,6

Antal
fastansatte

15

12

13

15

19

DAU-saldo

Resultaterne af den viden, som GS skaber, offentliggøres i en række publikationer og i
statistikbanken, som kan hentes via GS’ hjemmeside www.stat.gl.
Herudover udgives også Statistisk Årbog en gang om året.
Eksterne brugere kan rekvirere Grønlands Statistik til at løse opgaver, som udføres mod
betaling.

Årsberetning Grønlands Statistik 2008

5

Kapitel 2. Bestyrelsens beretning
2.1 Bestyrelsens virksomhed og indsatsområder
Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i 2008. Bestyrelsens fokus har været på
Grønlands Statistiks statistikproduktion og ressourcer. Dette har bl.a. afspejlet sig i, at
møderne har taget faglige emner op.
Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for Finanser og
Udenrigsanliggender.

2.2 Personaleressourcer
Personaleforbruget blev i 2008 16,4 årsværk for de fastansatte, og 1,2 for
studentermedhjælperne, hvad samlet giver 17,6 årsværk. En oversigt over personalet findes
på side 9.

2.3 Statistik
Statistisk Årbog 2008 udkom i december 2008.
I 2008 skulle GS efter arbejdsplanen udgive 51 publikationer inkl. udgivelsen af Statistisk
Årbog. Af de 51 publikationer udkom 40 i 2008, mens 7 blev udsat til 2009, og 4 udgik. Af de
51 publikationer på planen var 13 udsatte publikationer fra 2007.
Siden 2000 har alle publikationer fra Grønlands Statistik været tilgængelige på hjemmesiden
www.stat.gl. Der var i 2008 115.866 hits på hjemmesiden mod 93.428 hits i 2007.
Udgangspunktet for Grønlands Statistiks statistikproduktion har været den arbejdsplan for
2008, som bestyrelsen godkendte i 2007. Arbejdsplanen omfattede hovedområderne
Økonomistatistik og arbejdsmarkeds- og Erhvervsstatistik og Person- og velfærdsstatistik.

2.3.1 Statistikområder
Økonomistatistikområdet står for udarbejdelsen af statistikker for Nationalregnskab,
Regnskabsstatistik, Offentlige finanser, Energi, Udenrigshandel/betalingsbalance, turisme,
Prisindeks og Konjunktur.
Person- og velfærdsstatistik området står for udarbejdelsen af statistikker for Befolkning,
Socialstatistik, Kriminalstatistik, Boligstatistik og uddannelsesstatistik.
Arbejdsmarked- og erhvervsområdet står for statistikker omkring Ledighed, Indkomst, Løn,
Beskæftigelse, Erhvervsstatistik, IT-statistik og fiskeri og fangst.
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Arbejdet i området har siden april 2006 været koncentreret omkring udarbejdelsen af et nyt
produktionsbaseret nationalregnskab. De første resultater herfra forventes offentliggjort i
primo 2009.
Betalingsbalancen blev første gang offentliggjort i 2007 med tal for perioden 2000-2005.
I 2009 fortsætter arbejdet med at udbygge betalingsbalancen, således at statistikken også vil
beskrive størrelsen af gælden i forhold til udlandet.
Offentlige finanser blev i 2007 omlagt, således at opdelingen af de offentlige udgifter opfylder
de internationale standarder herfor. Samtidig blev statistikken hovedrevideret for perioden
1994 og frem, således at den nu i endnu højere grad følger nationalregnskabets principper.
Der er blevet udarbejdet et nyt byggeomkostningsindeks. Indekset blev offentliggjort i
november 2007 og vil fremover blive offentliggjort to gange om året, pr. 1. januar og pr. 1. juli.
Forbrugerpristallet udarbejdes fortsat ud fra en vægtfordeling af det private forbrug, som
stammer tilbage fra 1992. Med det nye produktionsbaserede nationalregnskab vil et nyt og
opdateret vægtgrundlag blive opstillet, og det forventes at være indarbejdet i indekset med
virkning fra januar 2010.
Flypassagerstatistikken har omfattet et estimat over antallet af turister, der årligt besøger
Grønland med fly, baseret på udlevering af skemaer fra check-in skrankerne i Grønland. Fra
mange brugere har der længe været udtrykt bekymring over, hvor retvisende dette estimat
var.
I 2008 blev Flypassagerstatistikken omdøbt til Markedsundersøgelse af turismen og fokus i
opgørelsen blev rettet mod de kvalitative oplysninger som spørgeskemaerne indeholdt. Fra
efteråret 2008 iværksattes samtidig en stikprøvebaseret tælling af antallet af turister ved
afrejse fra Kastrup Lufthavn. Denne undersøgelse medfinansieres af Grønlands Turist- og
Erhvervsråd og videreføres i 2009. Den nye undersøgelse forventes at føre frem til
udarbejdelsen af et mere retvisende tal for antallet af turister.
I 2009 vil der blive udarbejdet en folder med al tilgængelig statistik om turismen. Udgifterne til
folderen finansieres af Grønlands Turist- og Erhvervsråd og forventes klar primo maj.
Hotelovernatningsstatistikken er fortsat en vigtig indikator for udviklingen i turismen. I 2009
arbejdes der på at gøre tallene mere detaljerede og tilgængelige for brugerne.
Udenrigshandel er et velfungerende statistikområde. Der arbejdes løbende på at sikre, at
data er så retvisende som muligt.
Kriminalstatistikken kører uproblematisk.
Boligstatistikken kører stort set uproblematisk og er blevet revideret for perioden 1996 –
2005. Dog har statistikken måttet udgives uden tal for en enkelt by på grund af manglende
indberetning.
Ledighedsstatistikken for byer er der ingen problemer med, mens den for bygder opleves
som problematisk. Bygdeoplysningerne baseres på papirindberetninger og en del bygder har
svært ved at indberette oplysninger på trods af gentagne rykkere. Derfor omfattede
ledighedsopgørelserne for 2008 kun byerne.
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Grønlands Statistik har foretaget en generel opstramning vedrørende indberetninger og
forventer, at det herefter kun i enkelte tilfælde vil være nødvendigt at udgive statistikker, selv
om der mangler indberetninger fra visse bidragydere.

2.4 Rekvirerede opgaver samt forskning og udvikling
Grønlands Statistik arbejdede i 2008 på en række eksternt finansierede opgaver.
Af større opgaver kan nævnes:
En energistatistik som blev rekvireret og betalt af departementet for erhverv og
arbejdsmarked.
Udvikling og drift af byggeomkostningsindekset, som blev rekvireret af direktoratet for boliger
og infrastruktur.
Sidst i 2008 blev der startet en mobilitetsundersøgelse og som afsluttes i 2009.
Undersøgelsen skal undersøge flyttemønsteret gennem de seneste ti år. Undersøgelserne
skal fortælle os noget om, hvor villige vi er til at flytte fra et sted til et andet, og hvor villige vi
er til at skifte fra et erhverv til et andet.
Baggrunden for undersøgelserne er, at der vil komme store, nye udfordringer på
arbejdsmarkedet i forbindelse med udbygning af minedrift, turisme og storindustri. Det
betyder nemlig, at en del af arbejdsstyrken skal flytte og, at nogle skal skifte erhverv.

2.5 International statistik
I 2008 modtog Grønlands Statistik henvendelser om indberetning af meget omfattende og
detaljerede statistiske data fra UN Comtrade, FAO, ILO, UNESCO, UNICEF, ITU
(International Telecommunication Union) og NOMESCO. Henvendelserne er blevet besvaret
i det omfang, Grønlands Statistik eller andre institutioner har været i besiddelse af eller
kunnet levere data. Herudover er der leveret data til Eurostat samt til fiskeriorganisationerne
NAFO og ICES.
Statistikchefen deltog i det nordiske chefstatistikermøde i Oslo i foråret 2008. Der arbejdes
på at få chefstatistikermødet, der afholdes hvert 3. år, til Grønland i 2010.
I forbindelse med det store nordiske statistikker træf i København i 2010 er der etableret en
arbejdsgruppe der står for planlægningen af dette. Statistikchefen indgår i denne gruppe og
repræsenterer i den forbindelse også Færøerne og Åland.
Desuden arbejder Grønlands Statistik på en række områder sammen med Danmarks
Statistik. Det er bl.a. omkring nationalregnskabet, befolkningsstatistikken og prisindeksene.
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Personale pr.

31.12.2008.

Navn

Stilling

Tiltrådt

Statistikchef
Kontorfuldmægtig

Nov. 05
Jan. 92

Informationsmedarbejder
Informationsmedarbejder
Informationsmedarbejder

Okt. 07
Jan. 08
Aug. 07

Keun Hwang
Carsten Petersen
Gert Schmidt
Josef Kâjangmat
Gitte Lynge Rosing
Nauja Bisgaard
Najaaraq Kreutzmann
Aleksandra Kolasa
Johanne Kleeman
Søren W. Børgesen
Lene Baunbæk
Nielseeraq Mathæussen
Lars Geraae
Charlotte Lyberth
Nauja Rosing

Specialkonsulent
(souschef)
Specialkonsulent
Statistikkonsulent
Ledende konsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Ledende konsulent (ekst.)
Statistik assistent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent
Statistikkonsulent

Aug. 03
Juli 05
Sep. 02
Jan. 03
Maj 06
Marts 06
Apr. 06
Aug. 07
Okt. 07
Nov. 07
Feb. 01
Nov. 06
Marts 08
Nov. 08
Apr. 08

Øvrige
Arnajaraq N. Lyberth
Susi Hinrup
Minik Lyberth
Naja Møller
Tina Kuitse
Nivi Berthelsen
Ane-Grethe Frederiksen
Aputsiaq Lyberth
Lili Holm Kleist

Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

Nov. 05
Okt. 06
Dec. 08
Jan. 08
Jun. 07
Dec. 08
Juli 08
Dec. 07
Sep. 07

Ledelse og administration
Per Lyster Pedersen
Jakob Karlsen
Information
Karl-Johan Olsen
Knut Ole Geisler
Inge Seiding
Statistik

Tidl. ansat i mdr.
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