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Forord 

Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsrapport for 2013. Rapporten 

beskriver Grønlands Statistiks opgaver, herunder organisationens lovgrundlag 

og ledelsesforhold samt bestyrelsens prioritering af opgaverne. Derudover 

indeholder rapporten en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en 

oversigt over statistikproduktionen i 2013 samt virksomhedens økonomiske, 

menneskelige og fysiske ressourcer. 

 

Resultaterne i 2013 var samlet set tilfredsstillende. Andelen af publikationer, 

der udkommer rettidigt, har aldrig været højere. Rettidigheden er forbedret, 

uden at der er slækket på kravet om aktualitet. Grønlands Statistik har 

desuden forsat udviklingen af en række centrale statistikområder, samtidig 

med at økonomien yderligere er blevet forbedret. 

 

Grønlands Statistik har i 2013 fortsat udgivelsen af det produktionsbaserede 

nationalregnskab med endelige tal for 2009 og 2010. Fra 2014 overgår 

nationalregnskabet til løbende produktion med årlige udgivelser af et endeligt 

år. I 2013 er der desuden introduceret et prisindeks for de økonomisk mest 

betydningsfulde fiskearter og introduceret et nyt og forbedret 

byggeomkostningsindeks. Indtægterne fra rekvirerede opgaver var på det 

højeste niveau siden 2009. 

 

I 2014 vil der fortsat være fokus på at omsætte de seneste års forbedringer af 

økonomien i mere og bedre statistik. I den forbindelse er det afgørende at 

nøglemedarbejdere fastholdes, og at det lykkes at rekruttere og fastholde 

yderligere personale med relevante kvalifikationer. 

 

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  er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. 

Grønlands Statistik har til formål at sikre det datamæssige grundlag for 

analyser af den samfundsmæssige udvikling, for politiske og administrative 

beslutninger samt for 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. 

 

Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for 

Finanser og Indenrigsanliggender 

1.1 Hovedopgaver 

Hovedopgaverne fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om 

Grønlands Statistik. Loven trådte i kraft den 1. januar 2000.  

 

I henhold til loven indsamler, bearbejder og offentliggør Grønlands Statistik 

statistiske oplysninger om samfundsforhold i Grønland. Grønlands Statistik 

kan desuden mod betaling påtage sig indsamling, bearbejdning og 

offentliggørelse af statistiske oplysninger. Endelig varetager Grønlands 

Statistik 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 

formålsbestemmelserne 

 At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af 

indsatsområderne 

 At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner 

 Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til 

landsstyret 

 
Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2013 af følgende medlemmer med 

angivelse af deres beskikkelsers udløb i parentes: 

 
 Vøgg Løwe Nielsen, tidl. kontorchef i Danmarks Statistik (5. juni 

2014) 

 Henrik Leth, bestyrelsesformand i Polar Seafood (5. juni 2016) 

 Kim Neumann Nielsen, Styrelseschef i Skattestyrelsen (5. juni 2016) 

 Aaja Chemnitz Larsen, børnetalsmand i 

børnerettighedsorganisationen MIO (5. juni 2015) 

 Karl Davidsen, souschef i KANUKOKA (5. juni 2015) 

Grønlands Statistik 

 

Ledelse 

 

Organisatorisk 

indplacering 

 

Bestyrelsens opgaver 

 

Bestyrelsens 

sammensætning 
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I året, der gik, genudnævnte Naalakkersuisut Henrik Leth som 

bestyrelsesmedlem, mens Kim Neumann Nielsen blev udnævnt for første 

gang. Lisbeth Møller Jensen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen i 

forbindelse med flytning til Danmark. 

 

Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i 2013. Det første møde havde 

fokus på evaluering af indsatsen i 2012, herunder udarbejdelse af 

årsberetningen. Det andet møde havde primært fokus på 

arbejdsmarkedsområdet og formidling, mens det sidste møde havde fokus på 

planlægning af 2014 i form af budgetter og arbejdsplaner. 

1.3 Forventninger til det kommende år 

Bestyrelsen planlægger, som i 2013, at mødes tre gange i det kommende år. I 

marts behandler bestyrelsen årsrapporten, i august er der fokus på et fagligt 

emne, og i november ser bestyrelsen især på budget og arbejdsplan for 2015. 

 

I 2014 er der udpeget en række indsatsområder i Grønlands Statistik med 

henblik på at styrke statistikproduktionen og forbedre formidlingen fremover 

 

Grønlands Statistik vil i 2014 fortsat prioritere basisstatistikken og de faste, 

årligt tilbagevendende rekvirerede opgaver. Grønlands Statistik vil fortsat løse 

enkeltstående rekvirerede opgaver i det omfang, det er foreneligt med 

basisstatistikken, og i det omfang der er de fornødne personaleressourcer til 

rådighed. 

 

Grønlands Statistik er opmærksom på organisationens sårbarhed overfor 

opsigelser og på betydningen af at kunne rekruttere ansatte med de rette 

kompetencer. Der skal derfor fokuseres på fastholdelse af Grønlands Statistiks 

nøglemedarbejdere og på at øge Grønlands Statistiks synlighed blandt 

grønlandske studerende på kandidatuddannelserne med henblik på at 

tiltrække dygtige medarbejdere på længere sigt. 

 

I det omfang, det er muligt at rekruttere personale til udviklingsopgaver, har 

bestyrelsen fastsat en række ny indsatsområder.  

 Kriminalitetsstatistikken kan genoptages med udgangspunkt i 

elektroniske data fra politiet. 

 En løbende betalingsbalancestatistik (inkl. tal for de foregående år) 

kan startes med konsulentbistand fra Danmarks Statistik. 

 Socialstatistikken kan udvides og forbedres på baggrund af nye 

muligheder for udtræk af data fra det offentlige lønsystem og bedre 

udnyttelse af oplysninger fra kommunernes administrationssystem. 

 En statistik, der omhandler antallet af offentligt ansatte, kan 

udarbejdes med udgangspunkt i det offentlige lønsystem. 

 En række tidserier om konjunkturudviklingen kan løbende 

offentliggøres i statistikbanken. 

Fokus på basisstatistikken 

Rekruttering og 

fastholdelse 

Faglige indsatsområder 
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 En familiestatistik og en indvandringsstatistik kan udarbejdes med 

udgangspunkt i data fra CPR. 

 

Ovenstående vil blive sat på udgivelsesplanen i takt med, at ledelsen i 

Grønlands Statistik vurderer, at der er personalemæssige ressourcer til at 

færdiggøre en udgivelse. 

 

Grønlands Statistik har i 2013 relanceret hjemmesiden med et nyt attraktivt 

udseende. I 2014 arbejdes der på en ny version af årbogen, som kan læses på 

pc'er, iPads, mobiltelefoner og e-bogslæsere. 

 

Den første statistiklov for Grønland blev vedtaget i 1989 og samme år blev 

Grønlands Statistik etableret som institution. I 2014 fejrer Grønlands Statistik 

således 25-års jubilæum.  

 

 

 

 

 

 

Elektronisk formidling 

Jubilæum 
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2. Året i Grønlands Statistik  

2.1 Statistikproduktionen 

Grønlands Statistik har de senere år udgivet et stigende antal publikationer, 

idet flere statistikområder er blevet omlagt, så der kan udgives hyppige 

opdateringer af statistikbanken i stedet for halv- eller helårlige publikationer. 

Dette er sket, fordi Grønlands Statistik ønsker at øge statistikkernes aktualitet. 

Derfor udkommer eksempelvis ledighedsstatistikken, befolkningsstatistikken 

og hotelovernatningsstatistikken hyppigere end for få år siden. I nogle tilfælde 

er der ikke tale om ny publikationer, men udelukkende om en opdatering af 

tallene i statistikbanken. 

 

Udgivelsernes fordeling på forskellige statistikområder fremgår af oversigten 

nedenfor. En detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks 

udgivelsesvirksomhed i 2013 findes i denne årsrapports appendiks. 

 

Antal faktiske udgivelser 2009-2013 og planlagte udgivelser 2014 efter 
statistikområde 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Årbøger 2 2 2 2 2 2 
Økonomisk statistik 17 18 17 21 18 17 
Personstatistik 8 5 6 9 8 8 
Arbejdsmarkedsstatistik 6 7 12 19 23 27 

 33 32 37 51 51 55 

 
Grønlands Statistik overvejer løbende muligheden for at inddrage nye 

områder for at imødekomme aktuelle behov for statistik. 

 
Økonomisk statistik 

Økonomiområdet omfatter statistikker for nationalregnskab, 

virksomhedsregnskaber, offentlige finanser, energi, udenrigshandel, 

betalingsbalance, turisme samt priser. 

 

I forlængelse af udgivelsen af det første produktionsbaserede 

nationalregnskab i 2011 udgav Grønlands Statistik i 2013 endnu en 

publikation på området med endelige tal for 2009-2010 og foreløbige tal for 

2011-2012. Udgivelsen i 2013 er den sidste udgivelse, hvor der offentliggøres 

endelige tal for mere end et år. I 2014 bliver der således udgivet endelige tal 

for 2011 og foreløbige tal for 2012-2013. 

 

I 2013 er der indledt en revurdering af erhvervenes inputstruktur som 

forventes afsluttet i løbet af 2014 Revurderingen er baseret på regnskaber for 

2009,. Desuden har der været fokus på at forbedre de foreløbige opgørelser af 

BNP med udgangspunkt i regnskabsstatistikken.  

 

I 2014 er der fokus på at forbedre estimater for boligbenyttelse samt 

opgørelser af bygge- og anlægsaktiviteten. 

 

Oversigt 1 

Nationalregnskab og 

betalingsbalance 
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I forlængelse af de endelige nationalregnskabstal for 2006-2008, som udkom i 

december 2012, blev der i januar 2013 udgivet input-output for de 

pågældende år.  

 

Betalingsbalancen er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, 

men har selvstændig analytisk interesse. Grønlands Statistik har i 2013 

indledt et samarbejde med konsulenter fra Danmarks Statistik. Der sigtes 

mod, at Danmarks Statistik i 2014 etablerer en betalingsbalancestatistik og 

udarbejder en manual med henblik på senere overførsel af statistikområdet til 

Grønland. Det sigtes mod en første udgivelse på området i november 2014 

med endelige tal for 2008-2010 samt foreløbige tal for 2011-2013 

 

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. Foruden at have selvstændig analytisk 

interesse er publikationen et afgørende input i Nationalregnskabet og i den 

holdbarhedsmodel som løbende vedligeholdes af Økonomisk Råd og 

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender. 

 

I 2013 udkom publikationerne om henholdsvis registrerede motorkøretøjer, 

emission af drivhusgasser samt Grønlands energiforbrug 2012 

 

Energistatistikken udarbejdes som en rekvireret opgave for Natur-, Energi- og 

Klima-afdelingen under Departementet for Miljø og Natur. Opgaven omfatter 

udviklingen af samt vedligeholdelse af energistatistikken med særlig henblik 

på at udarbejde den årlige emissionsopgørelse til UNFCCC samt besvare 

energirelaterede spørgsmål fra Departementet. Emissionsopgørelsen 

indberettes medio marts og omfatter foruden et omfangsrigt tabelmateriale en 

engelsksproget rapport på ca. 130 sider.   

 

Vedligeholdelsen af energistatistikken omfatter bl.a. opretholdelse af et 

grønlandsk motorregister, der trækker på oplysninger fra Skattestyrelsen. 

Grønlands Statistiks arbejde med vedligeholdelsen af motorregistret gjorde 

det muligt at udarbejde publikationen ”Registrerede motorkøretøjer primo 

2013”, der blev udgivet i maj 2013. 

 

En anden rekvireret opgave – ligeledes udarbejdet for Natur-, Energi- og 

Klimaafdelingen – omfatter en fremskrivning af de grønlandske emissioner 

fordelt på sektorer herunder energi, industrielle processer, landbrug, 

affaldshåndtering mm. Fremskrivningen anvendes i det politiske arbejde, hvor 

Grønland forhandler med Danmark om den del af emissioner af 

drivhusgasser, der ligger over det ”tilladte” niveau ift. Kyotoprotokollen. 

 

I efteråret 2013 blev der – på opfordring fra UNFCCC – udført en 

kulstofanalyse af den grønlandske gasolie. På basis af analysen, foretaget af 

Teknologisk Institut, kan Grønlands Statistik fremover anvende en såkaldt 

country specific emissionsfaktor og brændværdi for gasolien. De specifikke 

faktorer afløser de mere generelle faktorer fra Energistyrelsen og medfører 

mere præcise energistatistiske opgørelser. 

 

Offentlige finanser 

Energi 
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I løbet af efteråret 2013 deltog den ansvarlige for energistatistikken i et 

projekt med Natur-, Energi- og Klimaafdelingen omkring udviklingen af et 

software til analyse af klimaeksternaliteter i forbindelse med anlægget af 

Nuuk Havn samt andre fremtidige større byggeprojekter. Energistatistikken og 

emissionsopgørelsen anvendes i stigende grad i forbindelse med analyser af 

miljøpåvirkning og klimaeksternaliteter som følge af energiforbrug, 

industrielle processer mm. 

 

I 2014 videreudvikles energistatistikken bl.a. på følgende områder: 

 Revidering af maritim bunkring på baggrund af et nyt materiale fra 

Polaroil 

 Implementering af ny emissionsfaktor og brændværdi for den 

grønlandske gasolie 

 Implementering af entreprenørmaskiner og snescootere i 

motorregistret 

 Udvidelse af energitællingen 

 

Årets udgivelse på turismeområdet var en publikation om sæsonen 2012-

2013.  

 

I 2013 indgik Grønlands Statistik et samarbejde med Visit Greenland om 

formidling af turismestatistikken og hertil relaterede statistikker. Visit 

Greenland er projektleder, mens Grønlands Statistik leverer tal fra 

statistikkerne til en særlig turisthjemmeside www.tourismstat.gl. 

Hjemmesiden blev præsenteret for turistbranchen i forbindelse med 

Vestnorden Travel Mart, der blev afholdt i Nuuk i september 2013. 

 

Grønlands Statistik er i dialog med Departementet for Erhverv og 

Arbejdsmarked, Visit Greenland A/S samt Mittarfeqarfiit om en 

flypassagerstatistik, der hviler på spørgsmål om hjemland for flypassagerer, 

der forlader Grønland. Grønlands Statistik forventer fra 1. maj 2014 at 

modtage data, om i hvilket land flypassagerne har hjemadresse. 

 

Pristallene for forbrugerpriser og byggeomkostninger udkom i 2013 i to 

halvårlige publikationer. Forbrugerprisindekset blev i 2013 opdateret med et 

nyt vægtgrundlag, baseret på nationalregnskabets tal for det private forbrug 

for 2008. De nye vægte afspejler derfor bedre det aktuelle forbrugsmønster.  

 

Grønlands Statistik har i 2013 med konsulentbistand fra en rådgivende 

ingeniør omlagt byggeomkostningsindekset, således at indekset nu er baseret 

på et tidstypisk etagebyggeri i stedet det tidligere vægtgrundlag, som var 

medbyggerhuset Illorput 2000. Den første udgivelse baseret på det nye 

vægtgrundlag udkom i september 2013. 

 

En publikation om indførslen og produktionen af alkohol i 2012 udkom i april 

2013. I 2013 blev alkoholstatistikken suppleret med en publikation, der 

indeholder oplysninger om import af tobak i perioden 1994-2012. 

  

En planlagt konjunkturserie, der skulle være udkommet i 2013, måtte 

udskydes til 2014 og forventes at udkomme første gang i 2. kvartal 2014. 

Turisme 

Pristal 

Alkohol og Tobak 

 

Konjunkturer 

 

http://www.tourismstat.gl/
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Personstatistik 

Personstatistikken omfatter statistik om befolkningen, sociale forhold, 

kriminalitet, og uddannelser. 

 

I 2013 udkom 4 publikationer om befolkningen. To befolkningsopgørelser pr. 

henholdsvis 1. januar og 1. juli. En publikation om befolkningens bevægelser i 

2012 og endelig en befolkningsfremskrivning for årene 2013-2040. 

 

Befolkningsfremskrivningsmodellen, som blev udviklet fra 2010-13, blev 

anvendt til at danne flere regionale fremskrivninger for Finansdepartementet 

og Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

I slutningen af 2013 blev der etableret en ny adgang til folkeregisterdata. 

Grønlands Statistik forventer, at denne adgang giver mulighed for at danne 

løbende opgørelser over vielser, skilsmisser og adoptioner fra 2014. Desuden 

vil Grønlands Statistik fremover modtage et årligt supplerende udtræk fra 

CPR-kontoret i Danmark, som muliggør en indvandrerstatistik med de samme 

definitioner, der har været anvendt i Norge siden 1994. Den norske definition 

af indvandrere er baseret på fødested fremfor statsborgerskab, og således 

hensigtsmæssig at bruge i Grønland, hvor det er relevant at skelne mellem 

personer født indenfor rigsfællesskabet i henholdsvis Danmark, Færøerne og 

Grønland. 

 

Sidst i 2013 er der arbejdet på at danne en ny statistik om familier. Denne 

statistik læner sig tæt op ad internationale definitioner og forventes at blive 

offentliggjort i Statistikbanken i løbet af 2014. Foruden at have selvstændig 

interesse kan en familiestatistik også medvirke til at forbedre eksempelvis 

social- og indkomststatistikkerne.  

 

Socialstatistikken udkom på baggrund af et udtræk af kommunernes 

registreringer af udbetalinger på personnummer. Grønlands Statistik har i 

2013 fået adgang til data fra det offentlige lønsystem og fra en række 

specialmoduler i kommunernes administrationssystem Winformatik. De nye 

datakilder gør det muligt at begynde udvikling af en mere detaljeret 

socialstatistik. Det vil eksempelvis være muligt at supplere de eksisterende 

opgørelser for de indkomsterstattende ydelser med opgørelser om modtagere 

af boligsikring og børnetilskud. Desuden bliver det muligt at opdele 

pensionsmodtagere, efter om de modtager fuldt beløb eller indtægtsreguleret 

beløb. 

 

Grønlands Statistik udarbejdede til og med 2009 en kriminalitetsstatistik 

baseret på afgørelser. Data blev indsamlet via fax fra politikredsene og blev 

indtastet i Grønlands Statistik. Statistikken blev nedlagt i 2010 dels pga. 

problemer i forbindelse med overgang til ny kriminallov, dels pga. usikkerhed 

om indberetningerne på fax var fuldstændige. 

 

Grønlands Statistik modtog i 2012 for første gang elektroniske data fra politiet 

og har i 2013 udarbejdet et udkast til en publikation for 2010-2011 til internt 

brug. 

 

Befolkning 

Sociale forhold 

 

Kriminalitet 
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Det er pt. problemer med udtræk fra politiets IT-systemet. Grønlands Statistik 

forventer derfor først at offentliggøre en løbende kriminalitetsstatistik, når det 

er muligt at udsende aktuelle tal med udgangspunkt i regelmæssige 

dataleverancer fra politiet. Kriminalitetsstatistikken vil som minimum 

indeholde opgørelser over sigtelser og afgørelser. Der arbejdes videre med 

recidivundersøgelse, som ikke vil være inkluderet i den første statistik. 

 

I december 2013 udkom Befolkningens uddannelsesprofil 2012, der 

dokumenterer den samlede uddannelsesprofil for Grønlands befolkning for 

årene 2002-2012. Som noget nyt blev uddannelsesniveauet opgjort efter 

ISCED2011, som er en nyere og mere detaljeret international standard end 

tidligere. Eksempelvis er det nu muligt at opgøre videregående uddannelser 

på forskellige niveauer. 

 

Tidligere på året i henholdsvis juni og august måned udkom publikationerne 

De gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne 2012 og De videregående 

uddannelser 2012. Disse to publikationer er i store træk en videreførelse af 

publikationen kompetencegivende uddannelser, som blev udgivet i en 

længere årrække frem til 2012. I forbindelse med opdelingen af publikationen 

efter uddannelsesniveau er uddannelsesstatistikken dog blevet udvidet med 

tal om gymnasieområdet, ligesom der er sket en væsentlig forbedring af 

mulighederne for at kombinere oplysninger i statistikbanken. 

 

I 2014 skal også publikationerne om de gymnasiale uddannelser og erhvervs-

uddannelserne og de videregående uddannelser udarbejdes efter ISCED2011. 

 

Arbejdsmarkedsstatistik 

Arbejdsmarkedsområdet omfatter statistikker over ledighed, indkomst, 

beskæftigelse, erhvervsstruktur samt fiskeri og fangst. 

 

For at imødekomme behov for hurtig information om udviklingen på 

arbejdsmarkedet udsendes månedlige opgørelser af registrerede 

arbejdssøgende.  

 

Frem til og med 2012 blev der kun offentliggjort tal for registrerede 

arbejdssøgende i byerne. Fra januar 2013 opgøres og offentliggøres 

registrerede arbejdssøgende også for bygderne. I løbet af 2013 er der desuden 

indhentet tal for registrerede arbejdssøgende i bygderne i tidligere år, således 

at der i februar 2014 blev udsendt en samlet tidsserie for registrerede 

arbejdssøgende i perioden 2009-2013, der omfatter hele landet. 

 

I 2012 er der etableret en sammenhængende beskæftigelses- og 

ledighedsstatistik med udgangspunkt i international standardarder fra ILO. 

For at øge kvaliteten af arbejdsmarkedspublikationerne fandt Grønlands 

Statistik det i 2013 nødvendigt at udarbejde indkomstopgørelserne for 2012 

inden arbejdsmarkedsstatistikkerne. De endelige ledigheds- og 

beskæftigelsestal for 2012 er derfor først udkommet primo 2014. 

  

Blandt udviklingsmulighederne i 2014 er en opdeling af den offentlige 

beskæftigelse på relevante brancher. 

Uddannelse 

Registrerede 

arbejdsøgende 

 

Ledighed, beskæftigelse 

og arbejdsmarked 
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Grundet omlægningerne af arbejdsmarkedsstatistikkerne måtte årets 

publikation om erhvervsstrukturen udskydes. Publikationen er planlagt til at 

udkomme i 2014. 

 

I 2013 blev der introduceret et prisindeks for arterne rejer, torsk og hellefisk, 

som udsendes hvert kvartal. Indekset er baseret på tal fra udenrigshandelen 

suppleret med særlige indberetninger fra store aktører. På baggrund af 

oplysninger fra fiskerilicenskontrollen arbejdes der i 2014 på at fordele 

indhandlede mængder på fartøjer, således at der i 2014 kan udgives tal for 

gennemsnitlige priser og mængder fordelt på fartøjskategorier i årene 2011-

2013.  

 

Indkomststatistikken for 2012 udkom i december 2013. I tilknytning til 

statistikken blev der i statistikbanken offentliggjort en række 

sammenhængende tidsserier, der kan belyse udviklingen i 

indkomstfordelingen i perioden 2002-2012. 

2.2 Rekvirerede opgaver  

Grønlands Statistik varetog i 2013 en række eksternt finansierede opgaver. 

 

Grønlands Statistik har for de grønlandske kommuner og Departementet for 

Finanser og Indenrigsanliggender foretaget regionale 

befolkningsfremskrivninger frem til 2040 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 ind- 

og udvandring.

 

Grønlands Statistik har siden 2006 årligt leveret en række indikatorer med 

nøgletal for det grønlandske uddannelsessystem og arbejdsmarked til 

Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde (IIN) 

indenfor rammerne af Grønlands aftaler med EU. I 2013 leveredes et sæt 

indikatorer, der var den næstsidste levering indenfor den nuværende aftale. I 

2014 skal der udvikles nye indikatorer, som der skal rapporteres på frem til 

2021. 

 

En af Departementet for Finanser og Indenrigsanliggende finansieret stilling 

blev i 2012 oprettet i Grønlands Statistik med henblik på at medvirke til at 

udarbejde og servicere en lovmodel i samarbejde med Departementet for 

Finanser og Indenrigsanliggender. I årene fremover overfører departementet 

midler til Grønlands Statistik, for at Grønlands Statistik fortsat kan varetage 

denne opgave. 

 

En større rekvireret opgave er energistatistikken, der udarbejdes for 

Departementet for Boliger. Tallene i energistatistikken gør det muligt at følge 

energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser ift. 

Kyotoprotokollen med hensyn til en reduktion af emissionen af drivhusgasser. 

 

Erhvervsstruktur 

 

Fangst og fiskeri 

 

Indkomster 
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For departementet for Boliger udarbejder Grønlands Statisk hvert halve år et 

byggeomkostningsindeks. I 2013 er vægtgrundlaget for 

byggeomkostningsindekset ændret jf. ovenstående afsnit 2.1. 

 

Foruden ovennævnte større opgaver har Grønland Statistik udført en række 

mindre rekvirerede opgaver. Således har Grønlands Statistik i alt udført 

eksternt finansierede opgaver for 2,7 mio. kr. i 2013. 

2.3 International statistik  

I 2013 modtog Grønlands Statistik i lighed med tidligere år anmodninger om 

data fra en række internationale organisationer. Grønlands Statistik  

indberetter fx statistiske data om fisk og fiskeri til NAFO og ICES. Grønlands 

Statistik deltager desuden i det nordiske samarbejde og leverede i 2013 data 

til Nordisk Statistisk Årbog, der udgives af Nordisk Ministerråd. 

 

Hvert tredje år afholdes en større konference for nordiske statistikere. I 2013 

blev konferencen afholdt i Bergen med deltagelse bl.a. af 5 repræsentanter fra 

Grønlands Statistik. Grønlands Statistik bidrog med et enkelt oplæg samt 

deltagelse i den afsluttende paneldebat. Statiskchefen deltog på det nordiske 

møde for statistikchefer, der blev afholdt i Rosendal i umiddelbar forlængelse 

af konferencen i Bergen. 

 

Grønlands Statistik var i 2013 desuden repræsenteret ved nordisk møde om 

befolkningsstatistik i Helsinki, nordisk møde om uddannelsesstatistik i 

Stockholm, nordisk møde om Websamarbejde i Helsinki, nordisk møde om 

adgang til mikrodata i København, Ottawagruppens møde om prisstatistik i 

København samt møde om PC-AXIS (statistikbanken) i Tirana. 

2.4 Forskning 

Grønlands Statistik bedriver ikke selv forskning, men samarbejder med 

forskere i og udenfor Grønland. Grønlands Statistik stiller data til rådighed for 

forskningsprojekter. 

2.5 Statistikformidlingen 

Grønlands Statistik har i 2013 arbejdet med sin informationsstrategi og 

vurderer løbende, hvordan eksterne interessenters informationsbehov bedst 

muligt kan imødekommes. 

 

Grønlands Statistik færdiggjorde i 2013 arbejdet med en ny designmanual i 

samarbejde med en lokal grafiker. Designet omfatter en ny udgave af logoet, 

en ny farvepalet og en række grafiske retningslinjer, og blev implementeret og 

ibrugtaget på hjemmesiden, i publikationer og i statistikbanken den 1. maj. 

 

Grønlands Statistiks eksterne kommunikation er i altovervejende grad 

elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at 

tilpasse i overensstemmelse med flere modtageres behov. 

 

Udenlandsk interesse 

 

Konferencer 

 

Nyt design 

Elektronisk formidling 
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Grønlands Statistiks elektroniske kommunikation er bygget op omkring en 

hjemmeside, der består af en række tilbud til forskellige interessenter. 

Grønlands Statistik har haft sin egen hjemmeside siden 1998.  

 

Grønlands Statistiks hjemmeside. Februar 2014 

     

 

Hjemmesiden har fokus på statistik om det grønlandske samfund og tilbyder 

én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, 

årbog og statistikbank. Forsiden er delt i tre med henvisning til statistiske 

emner i venstrespalten, en midtersektion med nyheder og links til opdaterede 

statistikbanktabeller samt en højrespalte med servicelinks. Hjemmesiden er 

primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele er oversat til engelsk. 

 

I alt modtog Grønlands Statistiks hjemmeside 33.943(36.983) besøg fra 

16.748(19.011) forskellige personer i 2013(2012). Der blev vist 

125.722(211.199) forskellige sider. Det svarer til 3,7(5,7) sidevisninger pr. 

besøg,  jvf. oversigten nedenfor. Antallet af sidehenvisninger er siden den nye 

hjemmeside blev introduceret den 1. maj nærmest halveret. Det kan muligvis 

tolkes som, at Grønlands Statistiks brugere hurtigere finder den information, 

de leder efter. 

 

Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks hjemmeside. 2013 

 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg 

Januar            3.851              20.581              5,34  
Februar            3.618              19.471              5,38  
Marts            3.970              20.355              5,13  
April            3.593              18.405              5,12  
Maj            2.679                6.759              2,52  
Juni            1.905                4.822              2,53  
Juli            1.906                4.537              2,38  
August            1.894                4.534              2,39  
September            2.578                6.499              2,52  
Oktober            2.880                7.406              2,57  
November            2.994                7.454              2,49  
December            2.081                4.899              2,35  

I alt          33.949            125.722              3,70  

 

Det gennemsnitlige antal besøg ligger nu på lidt under 100 om dagen, med 

betydelige variationer over året. 

  

15.752(18.192) eller 46,4(49,2) pct. af besøgene er foretaget af nye 

besøgende, mens 18.197(18.791) besøg blev foretaget af tilbagevendende 

                                                           

 Hit-statistikken stammer fra Google Analytics. Hvis et besøg fx starter på forsiden af www.stat.gl, og der derefter klikkes 
på "Om Grønlands Statistik", og der afslutningsvis ses på et statistikområde, hvorefter browseren lukkes, vil det tælle for 
tre sidevisninger, men kun ét besøg. 

Figur 1 

 

12 % færre besøgende i 

2013 

 

Oversigt 2 

 

file:///C:/Users/Vøgg-Løwe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T3UW1ASC/www.stat.gl
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besøgende.  Besøgene stammer fra 123(120) forskellige lande. 39% af alle 

besøg på Grønlands Statistiks hjemmeside er fra internetbrugere i Danmark, 

mens brugere i Grønland gennemfører godt 37 pct. af besøgene, jvf. 

oversigten nedenfor. 

 

Besøgene på Grønlands Statistiks hjemmeside efter lande. 2013 

 Antal besøg 

Danmark          13.246  
Grønland          12.593  
Norge            1.086  
USA            1.074  
Tyskland               741  
UK               561  
Sverige               430  
Canada               379  
Island               321  
Øvrige lande 3.518 

I alt 33.949 

 

Alle publikationer fra Grønlands Statistik er gratis og har siden år 2000 

kunnet down-loades som pdf-filer fra hjemmesiden. I 2013 skulle Grønlands 

Statistik efter arbejdsplanen udgive 52 publikationer, når Statistisk Årbog 

fraregnes. Heraf udkom 87 pct. til tiden, jf. oversigten nedenfor 

 

Rettidighed for udgivne publikationer efter antal. 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Rettidig 20 25 37 45 
Udgivet med op til en uges forsinkelse 2 1 2 0 
Udgivet med op til en måneds forsinkelse 8 3 7 3 
Udgivet med over en måneds forsinkelse 2 8 6 3 
Udsat til næste år eller udgået 6 10 8 2 

I alt 38 47 60 53 

 

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 

2013 kunne statistikbankens brugere vælge mellem mere end 215(150) 

forskellige tabeller. 

 

Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne 

programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet 

statistikbankens brugerflade. Alle tabeller findes parallelt på tre sprog: 

Grønlandsk, dansk og engelsk. 

  

                                                           

 Absolut entydige besøgende tæller de besøgende på hjemmesiden (tæller kun hver enkelt besøgende en enkelt gang i 
det valgte tidsinterval), hvorimod nye og tilbagevendende er en klassifikation af alle besøg (eller sessioner) i 
tidsintervallet efter type besøgende (om den, der foretager besøget, har været på hjemmesiden forud for perioden eller 
ej). 

Oversigt 3 
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Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks statistikbank. 2013 

 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg 

Januar             740           1.938  2,62 
Februar             909           2.074  2,28 
Marts          1.235           2.421  1,96 
April             952           2.119  2,23 
Maj             996           2.234  2,24 
Juni             768           1.512  1,97 
Juli             852           1.928  2,26 
August             719           1.523  2,12 
September             971           2.069  2,13 
Oktober          1.071           2.204  2,06 
November          1.230           2.588  2,10 
December             788           1.693  2,15 

I alt          11.231           24.303  2,16 

 

Grønlands Statistik har siden 2010 udgivet Statistisk Årbog i en elektronisk 

udgave. Kapitlerne er tilrettelagt som websider med hyperlinks, der gør det let 

at navigere rundt i indholdet for statistikkens brugere. Årbogen er tilgængelig 

på grønlandsk og dansk samt for 2010-udgavens vedkommende også på 

engelsk. 

 

Grønlands Statistik ønsker at arbejde med rettidigheden for 

årbogsopdateringen. De enkelte kapitler opdateres en gang årligt efter en 

speciel udgivelsesplan. Når en side i årbogen er opdateret, påføres den en 

ajourføringsdato, så brugerne kan se, hvor aktuel informationen er.  

 

I 2014 planlægges årbogen at udkomme i Epub-format og den vil således blive 

lettere tilgængelig på bl.a. tablets. Med introduktionen af Epub-formatet er 

det forventningen, at årbogen vil nå en større kreds af læsere. 

 

Greenland in Figures, Grønlands Statistiks rent engelsksprogede pjece udkom 

også i 2013. Publikationen er en populær, kortfattet gennemgang af statistiske 

nøgletal, som giver et nuanceret indblik i det grønlandske samfund for 

engelsksprogede læsere.  

 

Grønlands Statistik har i en række år deltaget i kulturnatten den sidste lørdag i 

januar med henblik på at give offentligheden et indblik i institutionens virke. 

Arrangementet afholdes på Ilimmarfik. Kulturnatten i 2013 bød på en quiz 

med fokus på navnestatistikken. 

  

Grønlands Statistik har afholdt et kursus for KNR's journalister om brugen af 

statistikbanken og medvirket i undervisningen af universitetsstuderende, med 

særlig fokus på mulighederne for at bruge statistikbanken i forbindelse med 

studierne. 

 

Grønlands Statistik har deltaget med oplæg om befolkningsstatistik på 

ældrekonferencen og konferencen om mindre bosteder. Desuden har 

Grønlands Statistik bidraget med et oplæg om turismestatistik på Vest Norden 

Travel Mart. 

 

KNR-radio har i 2013 sendt en ungdomsudsendelse med særlig fokus på 

Grønlands Statistik herunder studentermedhjælpernes rolle i organisationen. 

Oversigt 5 
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Der udsendes pressemeddelelser i forbindelse med de fleste udgivelser; 

derudover orienteres pressen om væsentlige begivenheder og forhold i 

Grønlands Statistik. 

 

Grønlands Statistik har en medarbejder ansat, for hvem oversættelse til 

grønlandsk er en hovedopgave. Det er ikke muligt med de givne ressourcer at 

oversætte samtlige udgivelser, men alle pressemeddelelser udgives på 

grønlandsk, ligesom alle tekster i statistikbanken er at finde på både 

grønlandsk, dansk og engelsk. Kun få publikationer udgives på engelsk; dog 

udgives Greenland in Figures som en særlig publikation kun på engelsk. 

 

Statistikchefen er medlem af formandsskabet for Økonomisk Råd, souschefen 

er medlem af rådet og 3 medarbejdere er medlemmer af det særlige 

ungdomsråd. Grønlands Statistik bidrager løbende til rådets rapporter, 

 

Presseservice 

Tolkning 

Økonomisk råd 
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2.6 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 2013 var på 10.098 tkr. 

 

Regnskabstal for 2010-2013 og budgettal for 2014 i tkr. 

 2010 2011 2012 2013 2014* 

Løn og Konsulenter  10.721   9.599   9.250   9.671   10.721  
Øvrig drift  2.024   1.378   1.680   1.477   2.294  
Indtægter   -1.903   -1.600   -2.066   -2.887   -2.840  
Bevilling  10.668   9.958   9.853   10.098   10.175  
Overskud  -174   581   989   1.837   0     
DAU  10.842   9.377   8.864   8.261   10.175  

  

Den økonomiske udvikling i Grønlands Statistik samt underskud på driften i 

2010 nødvendiggjorde en række initiativer til normalisering af driften. Et 

underskud på 1 mio. kr. i 2010 (som i vid udstrækning blev dækket gennem 

en tillægsbevilling) er blevet vendt til et overskud på 1,9 mio. kr. i 2013. 

 

Genopretningen er sket ved, at der er blevet anvendt færre årsværk i 

Grønlands Statistik, især inden for støttefunktioner som it, indtastning samt 

løn- og personaleadministration. Foruden reducerede lønudgifter er 

omkostningerne til it og udgifterne forbundet med til- og fratrædelse 

reduceret, samtidig med at indtægterne fra rekvirerede opgaver er steget. 

 

Regnskabstal for 2010-2013 og budgettal for 2014 i tkr. 

Art 2010 2011 2012 2013  2014* 

Løn  9 694   8 951   8 783   9.326   10.021  
Tjenesterejser  166   203   222   178   350  
Repræsentation / gaver  12   7   8   10   10  
Kursusudgifter  63   52   175   139   200  
Eksterne konsulenter  1 027   648   467   345   700  
Til- og fratrædelsesudgifter, vakantbolig  209   -     69   40   120  
Tjenesteydelser  339   262   365   332   586  
Varekøb og administrationsudgifter  359   233   216   123   200  
Bygninger  350   356   363   371   378  
Indtægter  -1 903   -1 600   -2 066   -2.887   -2.840  
It-udgifter og anskaffelser  526   265   262   285   450  

Hovedtotal  10 840   9 379   8 864   8.261   10.175  

 

Det gennemsnitlige uddannelsesniveau og den gennemsnitlige anciennitet i 

Grønlands Statistik er steget i perioden 2010-2013 med en forbedring af det 

faglige miljø til følge. 

 

For 2014 og de kommende år er det målet, at rationaliseringerne i perioden 

2011-2013 skal udmøntes i mere og bedre statistik.  

 

For at nå mål om mere og bedre statistik er der udpeget en række 

indsatsområder, som Grønlands Statistik arbejder med og vil arbejde med i de 

kommende år: 

 

Oversigt 6 
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 Fastholdelse af nøglemedarbejdere: Det faglige miljø i Grønlands 

Statistik skal sikres ved, at der etableres relevante samarbejder med 

forskere og studerende samt analytikere i centraladministrationen. 

Der skal desuden tilvejebringes attraktive muligheder for 

efteruddannelse. 

 

 Rekruttering: Grønlands Statistik har behov for at øge 

uddannelsesniveauet og fremadrettet at kunne tiltrække medarbejdere 

med de rette kompetencer. Ved rekruttering i Grønland sigtes som 

udgangspunkt mod minimum en bachelorgrad, ved rekruttering fra 

Danmark eller andre lande som minimum en kandidatgrad. Grønlands 

Statistik ønsker at fremme et grønlandsk potentiale ved at 

imødekomme ønsker om at skrive studieopgaver med udgangspunkt i 

Grønlands Statistiks' data. 

 

Grønlands Statistik er ligesom den øvrige offentlige sektor underlagt en 

central styring af løn og central tildeling af personaleboliger. 

Rammebetingelserne – sammenholdt med en stigende opgavemængde – 

betyder, at Grønlands Statistik i de kommende år må imødese en voksende 

udfordring med at rekruttere og fastholde personale med de nødvendige 

kvalifikationer. 

2.7 Personale 

Personaleforbruget blev i 2013 på samlet 17,6 årsværk. Pr. 31. december 2013 

bestod personalet af en chef, en souschef, seks medarbejdere på 

specialkonsulentniveau, fem konsulenter, en informationsmedarbejder, en 

tolk og to kontoransatte. 

11 årsværk blev udført af personale med en uddannelse minimum på 

bachelorniveau. 

 

55,6 pct. af personalet har grønlandsk som modersmål, mens 44,4 pct. har 

dansk som modersmål. Der er 11 mænd og 7 kvinder ansat i Grønlands 

Statistik. Gennemsnitsalderen var ultimo året på 42,8 år, og aldersfordelingen 

fremgår af figur 2. 
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Medarbejdernes fordeling efter alder. Pr. 31. december 2013 

 

I 2013 besatte Grønlands Statistik en AC-stilling på fuld tid. En 

stud.scient.pol. var ansat som praktikant fra august til december ifm. arbejdet 

med omlægning af kriminalstatistikken. Desuden er der ultimo december 

ansat en studentermedhjælper, der skal arbejde med Statistisk Årbog og 

Greenland in figures. En medarbejder forlod organisationen i 2013. 

 

Der var ved årets udgang en timelønnet ansat. Gennemsnitsancienniteten 

blandt de månedslønnede var 84 måneder (7,0 år). Medianen for anciennitet 

blandt de månedslønnede var 6,2 år.  

2.8 Fysiske ressourcer 

Grønlands Statistik har siden primo 2008 haft til huse i Ilimmarfikkomplekset 

sammen med en række andre grønlandske vidensorganisationer. Grønlands 

Statistik ligger på 3. sal i C-bygningen og råder over 11 kontorer, to 

mødelokaler og et antal arkiver. Bygningsdriften varetages af Ilimmarfiks 

tekniske afdeling. 

 

Grønlands Statisk flytter i første halvår 2014 at flytte til lokaler i Nuuk 

centrum. Grønlands Statistik afventer i øjeblikket en renovering af de lokaler, 

som central-administration har forladt i forbindelse med dele af 

centraladministrationens flytning til kontortårnet. Formålet med flytningen er 

at komme tættere på de væsentligste samarbejdspartnere i 

centraladministrationen inkl. styrelser, kommunen, større selskaber og 

interesseorganisationer. Grønlands Statistiks kontorer vil ligge i umiddelbar 

tilknytning til andre enheder under Departementet for Finanser og 

Indenrigsanliggender. 

Figur 2 

Gennemsnitsanciennitet på 

7,0 år blandt 

månedslønnede 
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3. Appendiks 

Produktionsliste i 2013 Dato  

Januar  

Registrerede arbejdssøgende – december 2012 14.01.2013 

Februar  

Registrerede arbejdssøgende – januar 2013 14.02.2013 

Input/output 2006-2008 15.02.2013 

Befolkningen pr. 1. januar 2013 22.02.2013 

Indkomster 2011 28.02.2013 

Marts  

Hotelovernatninger 4. kvartal 2012  01.03.2013 

Registrerede arbejdssøgende – februar 2013 14.03.2013 

Udenrigshandel 2012 27.03.2013 

Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2013 27.03.2013 

Forbrugerpriser pr. 1. januar 2013 27.03.2013 

April  

Registrerede arbejdssøgende – marts 2013. 15.04.2013 

Greenland in Figures 2013 15.04.2013 

Indførsel og produktion af alkohol og tobak 2012 19.04.2013 

Erhvervsstruktur 2011 25.04.2013 

Maj  

Registrerede motorkøretøjer primo 2013 06.05.2013 

Registrerede arbejdssøgende – april 2013 14.05.2013 

Befolkningsfremskrivninger 2013-2040 16.05.2013 

Juni  

Hotelovernatninger 1. kvartal 2013 03.06.2013 

De gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne 2012 03.06.2013 

Emission af drivhusgasser 2011 03.06.2013 

Registrerede arbejdssøgende– maj 2013 14.06.2013 

Udenrigshandel 2013 1. kvartal 20.06.2013 

Modtagere af sociale ydelser 2012 28.06.2013 

Fiskefartøjer 2012 28.06.2013 

Fiskeri og fangst 2012 28.06.2013 

Juli  

Registrerede arbejdssøgende – juni 2013 14.07.2013 

August  

Registrerede arbejdssøgende – juli 2013 14.08.2013 

Befolkningen pr. 1. juli 2013 15.08.2013 

De videregående uddannelser 2012 19.08.2013 
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September 

Hotelovernatninger 2. kvartal 2013 09.09.2013 

Registrerede arbejdssøgende – august 2013 16.09.2013 

Udenrigshandel 2013, 1. halvår 27.09.2013 

Forbrugerpriser pr. 1. juli 2013 27.09.2013 

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2013 27.09.2013 

Oktober  

Prisindeks for visse fiskeprodukter, 1. halvår 2013 04.10.2013 

Registrerede arbejdssøgende – september 2013 14.10.2013 

Offentlige finanser – Regnskaber 2012 31.10.2013 

Indkomster 2012 31.10.2013 

November  

Grønlands energiforbrug 2012 01.11.2013 

Befolkningens bevægelser 2012 07.11.2013 

Registrerede arbejdssøgende – oktober 2013 14.11.2013 

Nationalregnskab – Endelige tal 2009-2010  20.12.2013 

Nationalregnskab – Foreløbige tal 2011-2012  20.12.2013 

Turisme, sæson 2012-2013 18.12.2013 

Fiskeri og fangst 1. halvår 2013 29.11.2013 

December  

Befolkningens uddannelsesprofil 2012 27.12.2013 

Registrerede arbejdssøgende – november 2013 16.12.2013 

Erhvervsstruktur 2012 År 2014 

Regnskabsstatistik for selskaber 2011 17.12.2013 

Beskæftigelsen 2012 År 2014 

Udenrigshandel 2013 3. kvartal 20.12.2013 

Prisindeks for visse fiskeprodukter, 3. kvartal 2013 27.12.2013 

 


