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Forord 
 
Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsrapport for 2010.  
 
Rapporten beskriver Grønlands Statistiks virksomhedsidé, herunder organisationens 
lovgrundlag og ledelsesforhold samt bestyrelsens prioritering af opgaverne. 
 
Derudover indeholder rapporten en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en 
oversigt over virksomhedens økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer samt 
statistikproduktionen i 2010. 
 
Bestyrelsen har i året, der gik, haft fokus på Grønlands Statistiks arbejde med korrekt 
og rettidig basisstatistik. Bestyrelsen har desuden i 2010 ansat Anders Blaabjerg som 
ny statistikchef for en fireårig periode.   
 
I 2011 vil der være fokus på at genoprette økonomien efter budgetoverskridelser i 
2010. Der vil fortsat være fokus på at forbedre basisstatikken. Derfor vil Grønlands 
Statistik kun i begrænset omfang søge at øge omfanget af den indtægtsdækkede virk-
somhed.  
 
Det er bestyrelsens håb, at årsrapporten kan være med til at udvide kendskabet til 
Grønlands Statistiks virksomhed. 
 
 
 
 
Vøgg Løwe Nielsen 
Formand for bestyrelsen 
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1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse 

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 samt 
planlægning.  
Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består 
af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af 
statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil. 
 
Efter samtaler med kandidater til statistikchefstillingen indstillede bestyrelsen 
overfor Grønlands Selvstyre Anders Blaabjerg som ny statistikchef i Grønlands 
Statistik for en fireårig periode fra den 1. december 2010. 
 
Anders Blaabjerg kommer fra en stilling som økonomi- og planlægningschef i Styrel-
sen for sundhed og forebyggelse. Han er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet 
i 1993. Siden han kom til Grønland i 1996, har han bl.a. været ansat som fuldmægtig i 
økonomidirektoratet, som seniorkonsulent i KANUKOKA og som afdelingschef i 
landsstyrets sekretariat og i økonomidirektoratet. Anders Blaabjerg afløser Per Lyster 
Pedersen, som har været ansat som statistikchef de seneste fem år. 
 
Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for finanser. 

1.1 Hovedopgaver 

Hovedopgaverne fremgår af 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.  
 
I henhold til loven indsamler, bearbejder og offentliggør GS statistiske oplysninger 
om samfundsforhold i Grønland. GS kan desuden mod betaling påtage sig 
indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger. Endelig 
varetager GS opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde. 

1.2 Bestyrelsens opgaver og sammensætning 

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 for-

målsbestemmelserne 
• At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsom-

råderne 
• At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner 
• Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landssty-

ret 
 

Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2010 af: 
 

• Kontorchef Vøgg Løwe Nielsen, Danmarks Statistik 
• Direktør Henrik Leth, Sulisitsisut / Grønlands Arbejdsgiverforening 
• Afdelingschef Lisbeth Møller Jensen, Skattestyrelsen 
• Departementschef Christel Lund Jæger-Hansen, Departementet for Erhverv 

og Arbejdsmarked 

Grønlands Statistik 

 

Ledelse 

 

Ny statistikchef 

 

Organisatorisk 

indplacering 

 

Bestyrelsens opgaver 

 

Bestyrelsens 

sammensætning 
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• Souschef Karl Davidsen, KANUKOKA 
 

Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i 2010. Bestyrelsens fokus har i 2010 
været på Grønlands Statistiks økonomi, herunder sammenhængen mellem opgaver 
og ressourcer. Herudover har bestyrelsen haft fokus på at overholde de fastlagte ud-
givelsestidspunkter og på at besætte stillingen som statistikchef efter udløb af åre-
målsansættelse. 

1.3 Forventninger til det kommende år 

I 2011 er der udpeget en række indsatsområder i Grønlands Statistik med henblik på 
at styrke statistikproduktionen og formidlingen. 
 
Grønlands Statistik vil i 2011 prioritere basisstatistikken og de faste årligt tilba-
gevendende rekvirerede opgaver. Grønlands Statistik vil fortsat løse enkeltstående 
rekvirere opgaver i det omfang, det er foreneligt med produktionsplanen for 
basisstatistikken. I 2011 skal der udarbejdes retningslinjer for forskere og 
administrative myndigheders adgang til, anvendelse af og betaling for data, som er 
bearbejdet af GS.  
Statistikken skal bruges; brugergrupper skal derfor hjælpe med at målrette stati-
stikken. I 2011 fortsættes et samarbejde med nøglepersoner ift. udvikling af na-
tionalregnskabet. Desuden forventes et tæt samarbejde med brugere og datale-
verandører i forbindelse med planlagte ændringer af turisme-, social-, kriminal- og 
ledighedsstatistikken. 
 
Grønlands Statistik ønsker at lette arbejdet for sine dataleverandører og samtidig 
sikre pålidelige leverancer. I 2011 vil der være fokus på, om data til kriminalstatistik-
ken, til turiststatistikken og data fra arbejdsmarkedskontorerne til ledighedsstatistik-
ken kan indsendes elektronisk. 
 
Grønlands Statistik har som mål at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, der 
kan indfri organisationens mål. Efter en større budgetoverskridelse i 2010 er der i 
2011 særligt fokus på at overholde bevillingen. Det er målet for genopretningen af 
økonomien, at lønudgifterne i 2011 bringes ned på et niveau under niveauet i 2009 
og 2010, da der har været for mange ansatte i GS i forhold til bevillingen. 
 

Fokus på basisstatistik 

Brugerinddragelse og 

udvikling  

Dataindberetning 

Rekruttering og økonomi 
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2. Året i Grønlands Statistik  

2.1 Økonomiske ressourcer 

Grønlands Statistik fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der 
stilles til rådighed på den årlige finanslov samt af indtægter fra rekvirerede opgaver. 
Bevillingen for 2010 var på 10.668 tkr. inkl. en tillægsbevilling på 850 tkr. 
 
Regnskabstal 2006-2010 og budgettal 2011 i tkr.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Løn  6 650 7 330 8 068 10 552 10 721 9 774 
Øvrige drift 2 707 2 994 2 879 3 419 2 022 1 836 
Indtægter 341 1 147 1 661 3 524 1 903 1 652 
Bevilling 9 199 9 300 9 611 10 095 10 668 9 958 
Overskud 182 123 325 -352 -172  
DAU 9 017 9 177 9 286 10 447 10 840 9 958 

 
Indekserede regnskabs- og budgettal. 2006-2011 
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Bestyrelsen for Grønlands Statistik blev på mødet i august 2010 orienteret om, at der 
var udsigt til at komme ud af året med et mindre overskud. Alligevel blev det nød-
vendigt med en tillægsbevilling på 850 tkr. sidst på året, og GS endte året med en 
yderligere budgetoverskridelse på 172 tkr.  
 
Årsagen til overskridelsen var højere lønudgifter end budgetteret sammenholdt med 
en utilstrækkelig fokus på budgetopfølgningen. Hovedparten af budgetoverskridelsen 
ift. løn skyldes, at der ikke var sket tilstrækkelige reduktioner i personalet efter eks-
traordinært høje indtægter fra rekvirerede opgaver i 2009. 
 
GS har afholdt udgifter til bygningsdrift på 350 tkr. om året siden flytningen til 
Ilimmarfik først i 2008. Samtidig er GS blevet pålagt selv at finansiere udgifter til 
tolkning og har derfor en intern tolk ansat. Disse udgifter skal afholdes indenfor den 
eksisterende bevillingsramme. 
 
Grønlands Statistik har desuden siden 2010 fået reduceret bevillingen med 313 tkr. 
som følge af centraliseringen af selvstyrets vakantboligordning.  
 

Oversigt 1 

Figur 1 

Budgetoverskridelse 

Nye udgifter på budgettet  
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2.2 Personale 

Personaleforbruget blev i 2010 på 18,6 årsværk for de fastansatte og 3,5 for timeløn-
nede m.m., hvilket samlet giver 22,1 årsværk. En oversigt over personalet findes på 
side 18. 
 
Pr. 31. december 2010 bestod personalet af en chef, en souschef, fire medarbejdere 
på specialkonsulent-niveau, syv konsulenter, to informationsmedarbejdere, en tolk, 
to kontoransatte samt tre timelønnede medhjælpere.  
 
66,6 pct. af personalet er tosproget med grønlandsk som modersmål, mens 33,3 pct. 
har dansk som modersmål og engelsk som første fremmedsprog. Kønsfordelingen er 
stort set lige med 11 mænd og ti kvinder. Gennemsnitsalderen er på 39 år, og alders-
fordelingen fremgår af figur 3. 
 
Medarbejdernes fordeling efter aldersinterval. Pr. 31. december 2010 

20-30 år
 19 pct.

30-40 år
 52 pct.

40-50 år
 10 pct.

50-60 år
 14 pct.

60-70 år 5 pct.

 
 
I 2010 forlod tre fastansatte Grønlands Statistik, mens to nye kom til. Trods disse 
udskiftninger ligger gennemsnitsancienniteten for det fastansatte personale ultimo 
året på lige knap 50 måneder, mens medianansættelsen var på 39 måneder. 

2.3 Fysiske ressourcer 

Grønlands Statistik har siden primo 2008 haft til huse i Ilimmarfik-komplekset sam-
men med en række andre grønlandske vidensorganisationer. GS ligger på 3. sal i C-
bygningen og råder over 11 kontorer, to mødelokaler og et antal arkiver. 
 
Bygningsdriften varetages af Ilimmarfiks tekniske afdeling. Der er overvejelser om at 
flytte Grønlands Statistik i forbindelse med indvielsen af selvstyrets nye kontortårn i 
midtbyen i 2012, idet nye lejemål derved forventes frigjort. 

2.4 Statistikformidlingen 

Resultaterne af den viden, som GS skaber, offentliggøres i vid udstrækning gennem 
elektroniske medier. GS har haft sin egen hjemmeside siden 1998, jvf. figur 4. 
 

22,1 årsværk 

 

Personalets uddannelse, 

sprog, køn og alder 

Figur 2 

Stabil 

gennemsnitsanciennitet 

 

Elektronisk formidling 
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Grønlands Statistiks hjemmeside og statistikbank. Februar 2011 

 
I 2010 var der 373.012 hits (sidevisninger) på http://www.stat.gl mod 252.305 hits i 
2009, en fremgang på knap 48 procent1. GS benytter sig i mindre omfang af 
muligheden for elektronisk dataindrapportering; det er således ikke blot brugere, 
men også dataleverandører, der bidrager til trafikken på hjemmesiden. 
 
Antal sidevisninger på www.stat.gl efter måned og år. 2009-2010 
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Grønlands Statistik har i 2010 udviklet en elektronisk udgave af Statistisk Årbog som 
afløser for den traditionelle trykte årbog. Den elektroniske udgave er tilrettelagt som 
en portal på http://new.stat.gl, hvor årbogens kapitler med oversigtstekster og tabel-
ler er lette at navigere rundt i og frit tilgængelige for statistikkens brugere. Den elek-
troniske årbog er tilgængelig på grønlandsk, dansk og engelsk. De enkelte kapitler i 
Statistisk Årbog opdateres en gang årligt efter en produktionsplan, som er tilgængelig 
på Grønlands Statistiks hjemmeside. 
 
Greenland in Figures, Grønlands Statistiks rent engelsksprogede pjece, udkom også i 
en 2010-udgave. Publikationen er en populær, kortfattet gennemgang af statistiske 
nøgletal, som giver et nuanceret indblik i det grønlandske samfund for engelskspro-
gede læsere. 
 
Siden 2000 har alle publikationer fra Grønlands Statistik været gratis tilgængelige 
som pdf-filer, der kan downloades fra hjemmesiden.  
 

                                                                    
1 Hit-statistikken stammer fra Grønlands Statistiks CMS-systems indbyggede besøgsstatistik, der kan opgøre "page views 

by month". Hvis en besøgende fx går ind på forsiden af ww.stat.gl, derefter klikker på "Om GS" og afslutningsvis ser 
"Mød en medarbejder", hvorefter vedkommende lukker browseren, vil det tælle for tre page views (sidevisninger), 
men kun en besøgende. 

 
  
 

Figur 3 

Figur 4 
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I 2010 skulle GS efter arbejdsplanen udgive 38 publikationer inkl. Greenland in 
Figures og den elektroniske relancering af Statistisk Årbog. Heraf udkom 58 pct. til 
tiden eller med få dages forsinkelse, som det fremgår af oversigt 2 nedenfor. 
 
Rettidighed for udgivne publikationer. 2010 

 Antal publikationer 

Udgivet til tiden 20 
Udgivet med op til en uges forsinkelse 2 
Udgivet med op til en måneds forsinkelse 8 
Udgivet med over en måneds forsinkelse 2 
Udsat med forventet udgivelse i 2011 6 

I alt 38 

 
Ud over publikationerne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i 
statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks 
hjemmeside eller direkte på adressen http://bank.stat.gl. Ved udgangen af 2010 
kunne statistikbankens brugere vælge blandt 100 forskellige tabeller. 
 
Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer 
eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerfla-
de. 
 
Et arbejde med at etablere en ny statistikbank var blevet påbegyndt allerede i 
december, men netop som arbejdet med at flytte tabeller til den nye statistikbank var 
sat i gang, brød den gamle statistikbank sammen. Der var derfor i nogen tid kun 
adgang til et begrænset antal tabeller, mens overflytningen af datamaterialet pågik. 
 
I foråret 2010 blev statistikbankens tekniske platform forbedret, og ny funktionalitet 
blev introduceret. Alle tabeller findes parallelt på tre sprog: Grønlandsk, dansk og 
engelsk. 
 
I alt blev der i 2010 hentet 23.059 tabeller, hvoraf godt 60 pct. vedrører befolknings-
området. 84 pct. af alle tabeller hentes på dansk, 14 pct. på engelsk og 2 pct. på 
grønlandsk. Fordelingen af dataudtræk fremgår af oversigt 3. 
 
Antal dataudtræk af statistikbanken fordelt på emner og sprog. 2010 

Emne Dansk Engelsk Grønlandsk I alt 

Arbejdsmarked 843 123 30 996 
Befolkning 11 814 1 933 154 13 901 
Bolig 778 114 13 905 
Fiskeri 848 160 48 1056 
Generelt 193 15 12 220 
Udenrigshandel 336 122 1 459 
Indkomster 946 119 6 1071 
Kriminalområdet 342 19 9 370 
Miljø og energi 236 85 21 342 
Nationalregnskabet 230 27 2 259 
Offentlige finanser 396 71 3 470 
Priser 929 56 10 995 
Regnskabsstatistik 226 73 4 303 
Sociale ydelser 275 60 4 339 
Sundhed 137 29 6 172 
Turisme 357 220 2 579 
Uddannelse 353 40 11 404 
Valg 196 11 11 218 

I alt 19 435 3 277 347 23 059 

 
Grønlands Statistik arbejder på at integrere statistikproduktionen i en sammenhæn-
gende og brugervenlig informationsportal. 

Oversigt 2 

Statistikbank 

 

Oversigt 3 
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I januar 2010 blev ansvaret for Grønlands Statistiks it-løsninger lagt ind under 
Grønlands Selvstyres it-sekretariat. Det betyder i praksis, at hovedparten af or-
ganisationens it-service udføres af Inu:IT A/S, som har servicekontrakt med 
selvstyret. Centraliseringen af it-løsningerne har øget driftssikkerheden for Grønlands 
Statistiks it-systemer. 
 
GS har derudover indgået en særskilt aftale om en serverbaseret løsning fra Citrix, 
der betyder, at GS’ eksterne konsulenter, eksempelvis fra Danmarks Statistik, kan få 
adgang til at afvikle programmer fra GS' server på en lokal computer. Løsningen giver 
desuden nye muligheder for at servicere GS' kunder. 
 
Grønlands Statistik har i en række år deltaget i kulturnatten den sidste lørdag i januar 
med henblik på at give den brede offentlighed et indblik i institutionens virke. Såle-
des var der også i 2010 et velbesøgt arrangement på Ilimmarfik. 
 
GS har desuden i 2010 opstartet foredrags- og formidlingsvirksomhed for studeren-
de. 
 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik har Grønlands 
Statistik udarbejdet en sprogpolitik.  

2.5 Statistikproduktionen  

GS' udgivelsesvirksomhed er inde i en positiv udvikling med et stigende antal udgi-
velser, som det fremgår af oversigt 4. En detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks 
udgivelsesvirksomhed findes i denne årsrapports appendiks. 
 

Antal faktiske og planlagte udgivelser efter statistikområde. 2009-2011 

 2009 2010 2011 

Årbøger 2 2 2 
Arbejdsmarkedsstatistik 6 9 15 
Økonomisk statistik 17 20 18 
Personstatistik 8 7 8 

I alt 33 38 43 

 

Økonomisk statistik 

Økonomiområdet omfatter statistikker for nationalregnskab, regnskabsstatistik, of-
fentlige finanser, energi, udenrigshandel / betalingsbalance, turisme samt tre prisin-
dices. 
 
Arbejdet på økonomiområdet har siden april 2006 været koncentreret omkring 
udarbejdelsen af et produktionsbaseret nationalregnskab, hvor det første for året 
2004 blev offentliggjort i 2009. Arbejdet har været nedprioriteret på grund af 
personale- og ressourcemangel, men i 2010 blev der fastlagt en plan for det videre 
arbejde med nationalregnskabet, som betyder, at der i 1. halvår af 2011 kan udgives 
endelige tal for 2003-2005 og foreløbige tal for 2006-2009. 
 
Regnskabsstatistikken er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men 
har selvstændig analytisk interesse. Der udkom i 2010 to publikationer, en i marts for 
2006-2007 og en i oktober for 2008. 
 
Statistikken over offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den 
selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning 
og service i Grønland. I 2010 udkom Offentlige finanser 2009 samt Budgetter for 
offentlig forvaltning og service 2010. 
  

Ny it-løsning 

 

Kulturnat og 

foredragsvirksomhed 

 

Ny sproglov 

 

Oversigt 4 

Nationalregnskab 

 

Offentlige finanser 
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Der er i 2011 planlagt en revision af statistikken over de offentlige finanser. Revisio-
nen vil medføre, at der fremover kan opstilles en statistik for den samlede offentlige 
sektor. Derudover vil der opstå en samhørighed mellem statistikken over de offentlige 
finanser og nationalregnskabet. 
 
Energistatistikken belyser det indenlandske forbrug af energi. Statistikken udarbejdes 
som en rekvireret opgave for Departementet for boliger, infrastruktur og trafik. I 
2010 udkom Energiforbrug – import og produktion 2009. Tal fra denne statistik 
benyttes bl.a. til udarbejdelse af nationalregnskabet. 
 
I 2010 udkom Overnatningsstatistikken 2009 samt Overnatningsstatistikken 2010 1. 
halvår. Denne statistik blev udgivet planmæssigt, men bliver nogle gange ramt af 
svigtende dataleverancer.  
 
Grønlands Turist- og Erhvervsråd kritiserede i pressen Grønlands Statistiks op-
gørelser over overnattende turister for at være ufuldstændige, idet de skulle bygge på 
spørgekort, som folk frivilligt har udfyldt. Det er ikke korrekt: Hotelovernatningssta-
tistikken er baseret på indberetninger fra overnatningsstederne, som har pligt til lø-
bende at oplyse Grønlands Statistik om antal gæster, antal overnatninger og gæster-
nes hjemland.  
 
Flypassagerstatistikken bygger derimod på interviews med og spørgeskemaer til 
passagerne. Formålet er at estimere, hvor mange af de rejsende til og fra Grønland, 
der er turister, og få oplysninger om bl.a turisternes alder og døgnforbrug.  På dette 
område udkom Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010. 
 
En oversigtspublikation, Turismen i tal 2006-2009, udkom i august. 
 
Pristallene belyses i en halvårlig publikation. Som tidligere år bidrog Danmarks 
Statistik med en del af databehandlingen, blandt andet beregninger og konver-
teringen af vægte efter FN's statistikenheds internationale standard (COICOP) i 
forbindelse med nationalregnskabet for 2004. Byggeomkostningsindekset udkom i to 
halvårlige publikationer. 
 
En publikation om indførslen af alkohol til Grønland i 2009 udkom ultimo april 2010. 
I alkoholstatistikken for 2010 er en tidligere praksis med geografiske opdelinger på 
kommuner fraveget, da indførslen i én kommune kan videredistribueres til en anden. 
  
Grønlands Statistik udgiver tal om udenrigshandelen kvartalsvis. Årets fire publikati-
oner udkom planmæssigt. Der er planlagt en større revision af området i 2011. 
 
Betalingsbalancen er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men har 
selvstændig analytisk interesse. Grønlands Statistik er i løbet af 4. kvartal af 2010 
gået i gang med at indsamle data med henblik på en offentliggørelse af tal for årene 
2007-2009. 
 
Person- og velfærdsstatistik 

Person- og velfærdsstatistik omfatter statistik om befolkningen, sociale forhold, kri-
minalitet, boliger og uddannelser. 
 
På befolkningsområdet blev der i 2010 offentliggjort opgørelser over befolkningens 
størrelse og sammensætning samt om ind- og udvandringer. Al befolkningsstatistik 
blev i 2010 overført til primær formidling gennem statistikbanken med detaljerede 
tabeller for hele landet på kommune-, distrikts2- og lokalitetsniveau. På baggrund af 
det materiale, Grønlands Statistik er i besiddelse af, er disse tabeller ført så langt til-
bage i tid som muligt for at gøre det enkelt at hente tabeller på tværs af 
kommunesammenlægningen. I den forbindelse fik alle beboede adresser nye 
vejkoder i folkeregistrene. 
 

                                                                    
2En betegnelse som Grønlands Statistik anvender for de tidligere kommuner. 
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I statistikbanken findes der nu tal for folketallet siden 1977, for fødsler og dødsfald 
siden 1973 samt for flytninger og vandringer siden 1993. Der mangler fortsat en del 
opgørelser, hvor tabeller om husstande og familier vil blive prioriteret i 2011. Disse 
opgørelsers kvalitet er snævert knyttet til folkeregistrenes korrekte adresseangivelser. 
 
Fødsler og dødstal blev tidligere først offentliggjort i efteråret i året efter tællingsåret, 
da landslægens opgørelser først foreligger på det tidspunkt. I 2010 er GS begyndt at 
udgive foreløbige tal i statuspublikationen først på året, idet opgørelserne baseres på 
CPR-data. 
 
Socialstatistikken undergik en revision i 2010, da kommunalreformen medførte 
ændringer i kommunernes kontoplaner med konsekvenser for Grønlands Statistiks 
opgørelser. Grønlands Statistik omlagde ved samme lejlighed socialstatistikken fra en 
ydelsestællende statistik til en modtagerorienteret opgørelse. En person, som i sam-
me år har modtaget sociale ydelser af forskellig karakter, er tidligere blevet medreg-
net to gange; fra og med opgørelsen af de sociale ydelser for 2009 tæller en person 
kun én gang, når et givet socialt område gøres op. Socialstatistikken udkom pga. det-
te udviklingsarbejde først i 2011. 
 
Kriminalstatistikken for 2009 udkom i 2010 med statistik over samtlige krimi-
nalretlige afgørelser truffet i perioden 2000-2009 samt resultatet af en recidivanalyse 
med udgangspunkt i årene 2000, 2002 og 2004. Grønlands Statistik har konstateret 
en række mindre uoverensstemmelser mellem politiets og egne opgørelser. GS 
samarbejder derfor med politiet om at sikre, at den elektroniske registrering er 
korrekt og fyldestgørende. 
 
Kompetencegivende uddannelser 2009 udkom i maj.  
 
Desuden er Grønlands Statistiks arbejde med at indhente oplysninger om større 
virksomheders uddannelsesaktivitet og med internationalt sammenlignelige 
opgørelser blevet videreført. 
 
Statistikchefen deltager i bestyrelsesarbejdet i MIPI, et videncenter om børn og unge i 
Grønland. 
 
Arbejdsmarkedsstatistik 

Arbejdsmarkedsområdet indbefatter statistikker over ledighed, indkomst, be-
skæftigelse, erhvervsstruktur, it samt fiskeri og fangst. 
 
Indkomststatistik 2008 udkom planmæssigt ultimo marts 2010. Publikationen er den 
første samlede publikation – med både indkomstniveauer og -fordeling – efter en 
større revision i 2009. Endvidere er statistikbankdelen i løbet af 2010 blevet markant 
udvidet, således at der nu er meget detaljerede udtræksmuligheder. Filosofien har 
været fremadrettet at integrere arbejdet med årspublikationerne med 
statistikbanken, således at tallene i førstnævnte stort set kun vil være udtræk fra 
sidstnævnte. Denne arbejdsmetode er nu i gang med at blive implementeret i 
forbindelse med udarbejdelsen af Indkomststatistik 2009. 
 
En undersøgelse af virksomhedernes it-anvendelse måtte, grundet en meget lav 
deltagelsesprocent trods rykning i flere omgange, lægges til side. En opgørelse af de 
indgåede svar blev afrapporteret til it-sekretariatet i Økonomi- og personalestyrelsen. 
 
Grønlands Statistik udgav fire publikationer om ledigheden i 2010: For året 2009 
samt de tre første kvartaler i året. Ledighedsstatistikken har kunnet afvikles 
planmæssigt, da der i 2010 er opnået bedre sikkerhed i forbindelse med kommunale 
dataleverancer. Det er fortsat et problem for ledighedsstatistikken, at der ikke i 
landets fire kommuner er fælles retningslinjer for, hvornår personer, der modtager 
hjælp fra det offentlige, skal registreres som ledige på det lokale ar-
bejdsmarkedskontor.  
Grønlands Statistik udgav to publikationer om beskæftigelsen, dels for 2007-2008, 
dels for 2009. 
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I 2010 udgav GS en fiskeristatistik for 2009. Der blev i året arbejdet på at få det 
statistiske grundlag ajourført, da nogle virksomheder ikke altid overholder for-
pligtelsen til løbende at indberette deres indhandlinger. 

2.6 Rekvirerede opgaver  

Grønlands Statistik varetog i 2010 en række eksternt finansierede opgaver. 
 
Grønlands Statistik har for de grønlandske kommuner foretaget befolknings-
fremskrivninger med udgangspunkt i en model, der er baseret på den demografiske 
komponentmetode, som i korthed går ud på at fremskrive en udgangsbefolkning med 
data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring. 
 
GS har endvidere siden 2006 årligt leveret en række indikatorer med nøgletal om det 
grønlandske uddannelsessystem og arbejdsmarked til KIIIN (Departementet for 
kultur, uddannelse, forskning og kirke). 
 
En større rekvireret opgave er energistatistikken, som udarbejdes for IAAN (Depar-
tementet for boliger, infrastruktur og trafik). Tallene gør det muligt at følge 
energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser i forhold til 
Kyoto-protokollen med hensyn til reduktion af CO2-emission. 
 
GS har desuden leveret uddannelsesdata til et analyseprojekt over opvækstvilkår i by 
og bygder i Grønland samt input til en Brain Drain-analyse for Departementet for 
finanser (AN). 
 
Skatte- og Velfærdskommissionens rapport bygger bl.a. på notatet Indkomster og 
indkomstfordeling i Grønland 2007, som Grønlands Statistik har bidraget til. 
Grønlands Statistik har desuden bidraget til arbejdet i Økonomisk Råd. 
 
Grønlands Statistik har derudover udført enkeltstående opgaver for bl.a. Greenland 
Development. Endelig har GS haft indtægter ved salg af Greenland in Figures og vide-
resalg af SAS-licenser. Indtægtsfordelingen fremgår af figur 6. 
 
Indtægter fordelt på eksternt finansierede opgaver. 2010 

Løsarbejde
 15,7 pct.

SAS-licenser
 5,6 pct.

Kontrakter
 78,3 pct.

GIF
 0,4 pct.

 

2.7 International statistik  

I 2010 modtog Grønlands Statistik henvendelser fra en række internationale organi-
sationer. GS indberetter fx statistiske data til NAFO og ICES. 
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Grønlands Statistik deltager desuden i det nordiske samarbejde og leverede i 2010 
data til Nordisk Statistisk Årbog, der udgives af Nordisk Ministerråd. 
 
En delegation fra GS bestående af statistikchefen, tre statistikkonsulenter, en ekstern 
konsulent samt en informationsmedarbejder deltog i det treårlige statistikermøde, 
der blev holdt i København i august 2010. Statistikchefen deltog desuden i det 
efterfølgende nordiske chefstatistikermøde på Fyn.  
 
Det nordiske chefstatistikermøde 2011 afholdes i Ilulissat i september.  
 
 

Konferencer 
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3. Appendiks 

 
Personale i Grønlands Statistik. 2009-2010 

Navn Stilling 

 

Uddannelse Tiltrådt Fratrådt 

 

Tidl. ansat 

Fastansat personale 

Anders Blaabjerg Statistikchef Cand.oecon. Dec. 2010   
Lars Geraae Souschef Bach.oecon. Mar. 2008   
Lene Baunbæk Specialkonsulent Cand.polit. Feb. 2001   
Lars Pedersen Specialkonsulent Cand.polit. Okt. 2009  36 mdr. 
Søren C. Bjulf Specialkonsulent Cand.sc.pol. Sept. 2009   
Josef Kajangmat Specialkonsulent EVU Aug. 2010  72 mdr. 
Najaaraq Kreutzmann Statistikkonsulent Cand.scient.adm. Apr. 2006   
Gitte Lynge Rosing Statistikkonsulent EVU Maj 2006   
Nielseeraq Mathæussen Statistikkonsulent HK Nov. 2006   
Johanne Kleemann Statistikkonsulent Akademimerk. Okt. 2007   
Søren W. Børgesen Statistikkonsulent Cand.sc.oecon. Nov. 2007   
Nauja Rosing Statistikkonsulent EVU Apr. 2008   
Nielsine J.Albrechtsen Statistikkonsulent Akad.merk. Apr. 2009  72 mdr. 
David Michelsen Statistikkonsulent Cand.mag. Aug. 2009   
Karl-Johan Olsen Informationsmedarb.  Okt. 2007   
Bolatta Vahl Informationsmedarb. Cand.mag. Okt. 2009   
Tanja C. Andreassen Administrationsleder EVU Feb. 2009   
Jakob Karlsen Kontorfuldmægtig Allorianeq Jan. 1992   
Per Lyster Pedersen Statistikchef Cand.scient. Nov. 2005 Nov. 2010 102 mdr. 
Gert Schmidt Specialkonsulent Mag.sc.soc. Sep. 2002 Aug. 2010 32 mdr. 
Charlotte Lyberth Statistikkonsulent HK Nov. 2008 Okt. 2010  

Timelønnede      

Arnajaraq N. Lyberth Timelønnet  Nov. 2005   
Ulla Marie Christiansen Timelønnet  Jan. 2010   
Aputsiaq Lyberth Timelønnet  Aug. 2010   
Nauja Møller Timelønnet  Jan. 2008 Jan. 2010  
Arnatsiaq Karlsen Timelønnet  Okt. 2009 Aug. 2010  
Nivi Tronheim Timelønnet  Jul. 2009 Aug. 2010  
Rasmus Stach Timelønnet  Jul. 2010 Sep. 2010  
Nûnu Thorsen Timelønnet  Jul. 2010 Okt. 2010  
Nive Berthelsen Timelønnet  Aug. 2010 Aug. 2010 11 mdr. 
Ulrik-Jacob Lund Timelønnet  Jun. 2010 Okt. 2010 2 mdr. 
Kuluk Lyberth Timelønnet  Jul. 2010 Jul. 2010 1 md. 

 
Udgivne publikationer (pdf-fil og data til statistikbank). 2010 

Titel Dato 

Årbøger 

Greenland in Figures 2010 7. maj 
Statistisk årbog 2010 30. september 

Økonomisk statistik 

Regnskabsstatistik 2006-07 26. marts 
Regnskabsstatistik 2008 31. juli 
Budgetter for offentlig forvaltning og service 2010 29. marts 
Offentlige finanser 2009 6. december 
Energiforbrug – import og produktion 2009 1. november 
Udenrigshandel 2009 (foreløbige tal) 31. marts 
Udenrigshandel 2010 1. kvartal 30. juni 
Udenrigshandel 2010 1. halvår 30. september 

Oversigt 5 

Oversigt 6 
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Udenrigshandel 2010 3. kvartal 30. december 
Indførsel af alkohol 2009 30. april 
Overnatningsstatistikken 2009 31. maj 
Overnatningsstatistikken 2010 1. halvår 30. november 
Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010  30. november 
Turismen i tal 2006-2009 27. august 
Pristallene 2010 pr. 1. januar 19. marts 
Pristallene 2010 pr. 1. juli 1. oktober 
Byggeomkostningsindekset 2010 pr. 1. januar 26. april 
Byggeomkostningsindekset 2010 pr. 1. juli 25. oktober 

Personstatistik  

Befolkningen pr. 1. januar 2010 22. marts 
Befolkningens bevægelser 2009 27. september 
Modtagere af sociale ydelser 2009 6. december 
Kriminalstatistik 2009 22. november 
Tilgangen af boliger og boligbestand 2009 9. august 
Kompetencegivende uddannelser 2009 31. maj 

Arbejdsmarkedsstatistik  

Ledigheden i byer 2009 29. april 
Ledigheden i byerne 1. kvartal 2010 28. juni 
Ledigheden i byerne 1. halvår 2010 27. september 
Ledigheden i byerne 3. kvartal 2010 30. december 
Indkomststatistik 2008 29. marts 
Beskæftigelsen 2007-2008 15. oktober 
Beskæftigelsen 2009 3. december 
Fiskeri og fangst 2009 30. november 

 


