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Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005 
 
 

Den samlede beskæftigelse udgjorde 28.661 årsværk i 2005. Dermed er beskæftigel-
sesomfanget steget med 641 årsværk i forhold til 2004, hvor beskæftigelsen var på 
28.020 årsværk. Stigningen svarer til 2,3 pct. Det skal også bemærkes, at beskæftigel-
sesomfanget i 2005 er det højeste i perioden 2000 til 2005. 
 
Den samlede lønsum for lønmodtagere med en samlet arbejdsindkomst på over 
40.000 kr. årligt, steg med ca. 135 mio. kr., svarende til 2,1 pct. 
 
I publikationen ’Beskæftigelsen 2005’ anvendes begrebet lønmodtager. Begrebet dæk-
ker over personer med en årsindkomst over 40.000 kr., i alderen 15 til 62 og uanset 
fødested. Lønmodtagernes lønsum beregnes udfra A-indkomst og indhandling. Se 
mere om metoden i publikationens kapitel 3. 
 
Den samlede årsværk samt lønsum for lønmodtagere i perioden 2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Årsværk . . . . . . . . . . . . 26.981 27.607 28.397 27.495 28.020 28.661 

Lønsum i mio. kr. . . . . . 5.481 5.729 5.985 6.037 6.328 6.463

 
Den største stigning, målt i årsværk, er sket indenfor Offentlig administration og ser-
vice, hvor beskæftigelsen er steget med 621 årsværk i 2005. Det svarer til en stigning 
på 5,1 pct. Således stod hovedbranchen for 44,9 pct. af den samlede beskæftigelse 
mod 43,7 pct. i 2004. 
 
Det største fald, målt i årsværk, kan findes i hovedbranchen Handel og reparations-
virksomhed, hvor beskæftigelsen er faldet med 95 årsværk i 2005, svarende til 2 pct. 
Hovedbranchen tegnede sig for 16,6 pct. af den samlede beskæftigelse. 
 
Detaljerede tabeller vedrørende publikationen ’Beskæftigelsen 2005’ kan findes i 
Grønlands Statistiks statistikbank i hjemmesiden www.statgreen.gl. I statistikbanken 
har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Der henvises derfor til pdf-filen 
’Kom godt igang med Statistikbanken’ som findes på statistikbankens forside. Pdf-filen 
beskriver skrid for skrid, hvordan du kan lave dine egne udtræk af data som findes i 
statistikbanken. 
 
Publikationen ’’Beskæftigelsen 2005’’ kan hentes som pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
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. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til ledende konsulent Josef Ka-
jangmat på tlf. 36 23 67 (direkte) og e-mail joka@gh.gl. 
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