Arbejdsmarkedsstatistik
Oplæg til Økonomisk Råds seminar
den 19. januar 2019.

Registrerede arbejdssøgende
–
–
–
–
–

Hurtige tal
Tæller henvendelser til arbejdsmarkedskontoret om arbejdsløshed
Baseret på arbejdsmarkedskontorernes registreringer
Opdeling på alder, køn, geografi, matchgruppe
Uensartet hvem der registreres og i hvilken matchgruppe
• Over tid i samme by
• Mellem byerne

Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed
– Strukturelle tal
– Arbejdssøgende suppleret med skattedata og data om sociale ydelser
– Opdeling på alder, køn, geografi, uddannelse, fødested, nationalitet,
branche
– Omfatter fastboende
– Opdeling i
• Beskæftiget
• Ledig (arbejdssøgende men ikke beskæftiget i samme måned)
• Udenfor arbejdstyrken

– Ledighedsprocent er ledige i forhold til arbejdsstyrken

Hovedbeskæftigelse i gennemsnit pr. måned
2015

2016

2017

25.620

26.214

26.543

4.085

4.535

4.391

Råstofudvinding

124

84

86

Industri

234

279

271

Energi- og vandforsyning

380

382

381

Bygge og anlæg

1.844

1.977

1.987

Handel

2.890

2.945

2.965

762

760

803

Transport

2.445

2.475

2.501

Forretningsservice

1.332

1.309

1.312

10.307

10.279

10.585

Øvrige serviceerhverv

914

924

941

Uoplyst

301

265

319

Alle
Fiskeri, fangst og landbrug

Hotel- og restauration

Offentlig administration og service

Tallene i overskrifter
–
–
–
–
–
–
–
–

Faldende ledighed fra 10,3 pct. i 2014 til 6,8 pct. i 2017
1.858 ledige i 2017
Ledighed under 5% i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Uummannaq
Ledighed over 12% i Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qaanaaq, Tasiilaq,
Ittoqqortoormiit.
Ledighed over 10% for unge under 25%
9.313 personer uden for arbejdsstyrken
84% af de ledige og 76% uden for arbejdsstyrken har folkeskolen som
højeste uddannelse
Underbeskæftigelse knap 14% (GØR 2018)

Kilder og anvendelse
– Administrative registre
• Som støtte til sagsbehandlere (gode data)
• Indtastningssystemer (mindre gode data)
• Registreringer på CVR og CPR

– Arbejdskraftundersøgelse
• Spørgeskemaer til virksomheder og arbejdstager
• Dyrt
• Stikprøvestørrelse

– Nye statistikker
• Ofte dyrt at sætte i gang men mindre dyrt at videreføre

– Basisregistre hos Grønlands Statistik
• Kan bruges til forskning og lovforberedende arbejde

Udvidelse af arbejdsmarkedsstatistikken
– Hurtigere beskæftigelsestal
– Vejledning om registrering af arbejdssøgende (evt. baseret på
ydelsestype)
– Korttidsansatte
– Dispensation til arbejdskraft uden særlig tilknytning
– Majoriaq, revalidering, flexjob
– Beskæftigelse indenfor turisme
– Mere viden om personer udenfor arbejdsstyrken
– Lønstatistik
– Suli.gl, hvilke kvalifikationer efterspørges ?
– Handleplaner

