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Sammenfatning
Beskæftigelsesstrategiens 
målsætning er opfyldt
På baggrund af et højt og stigende antal 
arbejdssøgende udviklede Naalakkersuisut fra 2013-
2015 en beskæftigelsesstrategi, der havde til formål 
at sænke ledigheden og øge beskæftigelsen. Den 
endelige version af strategien, der indeholdt 16 
initiativer, udkom i oktober 2015. Siden da er 
ledigheden faldet og beskæftigelsen steget. En vigtig 
del af strategiens målsætning er dermed opfyldt.

Det er imidlertid ikke sikkert, at initiativerne i 
beskæftigelsesstrategien har været afgørende for 
hele forbedringen. Siden udgivelsen af 
Beskæftigelsesstrategi 2015 har den grønlandske 
økonomi nemlig været inde i en højkonjunktur, der i 
sig selv har skabt mange nye jobs. I denne rapport 
evaluerer vi alene effekterne af Beskæftigelses-
strategi 2015. 

Strategien har bidraget til at 
sænke ledigheden
Vores gennemgang af beskæftigelsesstrategien viser, 
at 13 ud af de 16 initiativer blev gennemført, og at 
strategien i perioden 2015-2018 har sørget for at:

Vi vurderer, at strategien har reduceret antallet af 
jobparate ledige med 335-375 personer. Det er bl.a. 
sket ved at tilbyde bogligt svage elever ikke-boglige 
forløb på Majoriaq. Gennem forløbet bliver den unge 
rustet til at fortsætte i uddannelse eller 
beskæftigelse. Unge på Majoriaq fremgår ikke af 

ledighedsstatistikken, og på denne måde er antallet 
af ledige blevet reduceret. Derudover er antallet af 
jobparate ledige blevet reduceret gennem initiativer, 
der sikrer et hurtigere match mellem de tilgængelige 
jobs og jobparate ledige. Jobportalen suli.gl og 
mobilitetsfremmeydelse har blandt andet gjort det 
lettere og hurtigere for virksomhederne at finde de 
rette kandidater. 

Strategien har reduceret antallet af registrerede 
arbejdssøgende med 535-585 personer. Det er sket 
ved at få unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, samt personer med nedsat 
arbejdsevne (arbejdssøgende i matchgruppe 2 og 3), 
tilbage i uddannelse eller tilbage på 
arbejdsmarkedet. Som en del af beskæftigelses-
strategien blev antallet af revalideringsforløb øget, 
og en stor del af revalidenderne er kommet tilbage på 
arbejdsmarkedet efter endt revalideringsforløb. 
Unge er kommet i uddannelse eller på 
arbejdsmarkedet ved hjælp af øget optag på 
Majoriaq.

Strategien har øget beskæftigelsen med 295-365 
personer. Det er sket gennem aktiv arbejdsmarkeds-
politik, som sikrer, at arbejdsgiver og arbejdstager 
hurtigere bliver matchet fx gennem jobportalen 
suli.gl. Derudover er beskæftigelsen steget blandt 
unge og personer med nedsat arbejdsevne, som er 
kommet retur på arbejdsmarkedet. Initiativerne i 
beskæftigelsesstrategien har også øget efterspørgslen 
efter hjemmehørende arbejdskraft fx ved at nedsætte 
krydstogtspassagerafgiften, som har øget antallet af 
turister og dermed behovet for ansatte i 
turistsektoren.

Højkonjunkturen forklarer 
størstedelen af fremgangen på 
arbejdsmarkedet
Under den nuværende højkonjunktur er der opstået 

mange nye grønlandske jobs, og det har derfor været 
usikkert, hvor meget strategien har bidraget til den 
generelle stigning i beskæftigelsen. I denne rapport 
har vi fokuseret på den isolerede effekt af 
beskæftigelsesstrategien. Vi vurderer, at 
Beskæftigelsesstrategi 2015 isoleret set har reduceret 
antallet af registrerede arbejdssøgende med 35 pct. i 
perioden 2014-2018, mens de resterende 65 pct. 
skyldes højkonjunkturen. Fordelingen er dog 
behæftet med nogen usikkerhed.

Vi har den fulde effekt til gode
Effekterne fra Beskæftigelsesstrategi 2015 rækker ud 
over strategiperioden fra 2015 til 2018. Frem mod 
2030 vurderer vi, at beskæftigelsesstrategien vil 
bidrage med en yderligere stigning i beskæftigelsen. 
Det skyldes, at det mest udgiftskrævende initiativ i 
strategien har til hensigt at få unge personer, der 
hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, videre i 
uddannelsessystemet. I det omfang, at disse 
personer indtræder på arbejdsmarkedet efter endt 
uddannelse frem for at være i offentlig forsørgelse, 
medfører Beskæftigelsesstrategi 2015 en forøget 
beskæftigelse fremover.

Vi vil slutteligt fremhæve et opmærksomhedspunkt 
baseret på vores evaluering. Vi oplever, at effekten af 
flere af initiativerne i planen ikke blot er påvirket af 
initiativets kvalitet i sig selv, men også af adgang til 
boliger, gode institutioner og skoler. Hvis det udbud 
er mangelfuldt, reducerer det effekten af flere af 
beskæftigelsesinitiativerne. Denne sammenhæng 
mellem indsatser på beskæftigelsesområdet og 
indsatser på bolig-, institutions- og skoleområdet er 
således vigtigt at holde sig for øje, når fremtidige 
strategier herunder beskæftigelsesstrategier skal 
lanceres: Effekten kan blive mindre end forventet, 
fordi andre områder bremser virkningen. 

• Reducere antallet af (matchgruppe 1-) 
ledige med 335-375 personer

• Reducere antallet af registrerede 
arbejdssøgende med 535-585 personer

• Øge beskæftigelsen med 295-365 
personer
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EFFEKTERNE AF BESKÆFTIGELSESSTRATEGI 
2015



Antallet af registrerede arbejdssøgende er reduceret med 1.460 
personer fra 2014 til 2018
I perioden fra 2010 til 2014 steg antallet af arbejdssøgende i 
Grønland. For at komme udfordringen til livs påbegyndte 
Naalakkersuisut i 2013 arbejdet med at udvikle en 
beskæftigelsesstrategi, der havde til formål at minimere ledigheden. 
Den første version af beskæftigelsesstrategien1 udkom i august 2014. 
I december 2014 blev der dannet et nyt Naalakkersuisut, og året 
efter, i oktober 2015, udkom den nye koalitions endelige version af 
strategien, som indeholdt 16 forskellige initiativer til at sænke 
ledigheden og øge beskæftigelsen. 

Flere af initiativerne var allerede igangsat med virkning i 2015, og i 
denne evaluering af beskæftigelsesstrategien betragter vi årene 
2015-2018 som ‘strategiperioden’. 

Ledigheden toppede i 2014. Målt som gennemsnit over årets 12 
måneder var der i 2014 3.760 personer, der mindst én gang i løbet af 
en måned havde henvendt sig til det lokale arbejdsmarkedskontor 
som arbejdssøgende. Siden da er antallet af registrerede 
arbejdssøgende faldet fire år i træk, med i alt 1.460 personer eller 40 
pct. fra 2014 til 2018, jf. den øverste linje i øverste figur.

Ikke alle registrerede arbejdssøgende kan starte på et job i morgen, 
og de er derfor ikke ‘ledige’ for arbejdsmarkedet. I Grønlands 
Statistiks opgørelse af ledigheden blandt fastboende fratrækkes 
ikke-fastboende personer (47 personer i gennemsnit per måned i 
2017) samt personer, der er registreret i beskæftigelse i samme 
måned (851 personer i 2017), fra antallet af registrerede 
arbejdssøgende. Derudover kan arbejdssøgende i matchgruppe 2 og 
3, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af 
sociale eller andre udfordringer, fratrækkes opgørelsen (ca. 700 
personer i 2017), jf. den nederste linje i øverste figur.2

Reduktionen i ledigheden skyldes ikke, at befolkningsstørrelsen er 
faldet i samme periode. Mens antallet af arbejdssøgende er faldet 
med ca. 40 pct. fra 2014 til 2018, er befolkningen i samme alders-
gruppe steget med 220 personer svarende 0,6 pct. over perioden.3

Arbejdssøgende og ledige

Note: Tallene er afrundet. *Per 1. januar 2017 blev pensionsalderen hævet fra 65 til 66 år. Til og 
med 2016 inkluderer opgørelsen 18-64-årige, og for 2017-2018 inkluderer opgørelsen 18-65-årige. 

De ‘jobparate ledige’ er beregnet som antallet af ledige (Grønlands Statistiks definition) ganget 
med andelen af arbejdssøgende, der er i matchgruppe 1. Ledigheden i 2018 er skøn baseret på 

at andelen af matchgruppe 1-ledige af det samlede antal registrerede arbejdssøgende er 
uændret fra 2017 til 2018
Kilde: Grønlands Statistik

Personer i gennemsnit per måned

1) Naalakkersuisut (2014): ”Ét land – ét arbejdsmarked: Beskæftigelsesstrategi 2014-2017” inkluderede ni forskellige initiativer / 2) Se næste side for forklaring af forskellen mellem de forskellige ledighedsbegreber / 3) 
Opgørelserne dækker personer, der er henholdsvis 18-64 år i 2010-2016 og 18-65 år i 2017-2018. Grønlands Statistik oplyser, at arbejdssøgende under 18 år og over 65 år kun i sjældne tilfælde lader sig registrere ved 
det lokale arbejdsmarkedskontor, og derfor inkluderes de ikke i denne opgørelse 
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Hvad er forskellen på registrerede arbejdssøgende, ledige og 
jobparate ledige?
I ledighedsstatistikker bliver antallet af ledige 
opgjort på flere forskellige måder. Hos Grønlands 
Statistik opgøres personer, der på nuværende 
tidspunkt ikke er på arbejdsmarkedet men som 
ønsker det, som ‘registrerede arbejdssøgende’ eller 
‘ledige’. I boksene nedenfor er de to 
ledighedsbegreber defineret.
Forskellen på de to begreber er vigtig i denne 

rapport, da nogle initiativer i Beskæftigelsesstrategi 
2015 var rettet mod registrerede arbejdssøgende, 
mens andre var rettet mod ledige. 

I tillæg til de to ledighedsbegreber benytter 
Copenhagen Economics også begrebet ‘jobparate 
ledige’. Jobparate ledige er de personer, der kan 
starte på et nyt job allerede i morgen. Dette 

ledighedsbegreb er defineret i boksen til højre. 

Når vi måler effekten af initiativerne i 
Beskæftigelsesstrategi 2015, opgør vi det som en 
effekt på hhv. antallet af registrerede arbejdssøgende 
og antallet af jobparate ledige. 

Ledighedsbegreber

Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Grønlands Statistik og Copenhagen Economics
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Registrerede arbejdssøgende
Grønlands Statistik offentliggør månedlige 
opgørelser over registrerede arbejdssøgende, som 
er en optælling af de personer, der fysisk 
henvender sig til kommunen med ledighed som 
problem. I en måned tælles en person som 
arbejdssøgende, uanset om personen har været 
registeret som arbejdssøgende i hele måneden 
eller kun en enkelt dag. 

Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned 
og er derfor en indikator for 
arbejdsmarkedsudviklingen, men må ikke 
forveksles med en egentlig ledighedsstatistik, bl.a. 
fordi en person kan være ledig uden at registrere 
sig som arbejdssøgende hos kommunen. 

Ledige
En ledig er en person, der er aktivt jobsøgende, er 
klar til at tage et job og ikke er i beskæftigelse. 
Ledighedsprocenten er defineret som antal ledige i 
forhold til antallet af personer i arbejdsstyrken. 
Når ledighedsprocenten beregnes, indgår 
personer udenfor arbejdsstyrken således ikke i 
beregningen. 

I Grønlands Statistiks opgørelse af ledigheden 
blandt fastboende fratrækkes ikke-fastboende 
personer samt personer, der er i registreret 
beskæftigelse i samme måned fra antallet af 
registrerede arbejdssøgende. Grønlands Statistik 
definerer den fastboende befolkning som 
personer, der havde bopæl i landet både primo og 
ultimo i opgørelsesåret.

De seneste ledighedsstatistikker for Grønland er 
fra 2017, og ifølge Grønlands Statistik vil næste 
opdateringsdato være den 1. januar 2020.

Jobparate ledige
Registrerede arbejdssøgende inddeles i tre 
matchgrupper: 1: jobklar, 2: indsatsklar og 3: 
midlertidig passiv. Registrerede arbejdssøgende i 
matchgruppe 2 og 3 står reelt ikke til rådighed for 
arbejdsmarkedet på grund af sociale eller andre 
udfordringer, som forhindrer 
arbejdsmarkedsdeltagelse. Copenhagen 
Economics forsøger at korrigere for, at der blandt 
de ledige også er matchgruppe 2-og 3-ledige, som 
reelt ikke kan starte på et job i morgen. Vi 
beregner antallet af ‘jobparate ledige’ som antallet 
af ledige (se midterste boks) ganget med andelen 
af arbejdssøgende, der er matchgruppe 1-ledige.

Vi benytter begrebet jobparate ledige for at 
adskille initiativer, der er rettet mod personer, der 
umiddelbart er arbejdsmarkedsparate fra 
initiativer, der er rettet mod registrerede 
arbejdssøgende i matchgruppe 2 og 3.



Beskæftigelsesstrategi 2015’s bidrag udgør en tredjedel af 
reduktionen i antallet af registrerede arbejdssøgende
Siden udgivelsen af Beskæftigelsesstrategi 2015 har 
den grønlandske økonomi været præget af 
højkonjunktur, og der er opstået mange nye jobs. På 
grund af højkonjunkturen er det ikke sikkert, at 
initiativerne i beskæftigelsesstrategien har været 
afgørende for hele fremgangen på arbejdsmarkedet.

Vores gennemgang af beskæftigelsesstrategien viser, 
at 13 ud af de 16 initiativer blev gennemført, og at 
strategien i perioden har bidraget til, at antallet af 
registrerede arbejdssøgende er reduceret med ca. 
560 personer. Sammenholdt med det faktiske fald på 
1.463 personer svarer dette til ca. 35 pct. af 
reduktionen i ledigheden i løbet af strategiperioden, 

jf. figuren. De resterende 65 pct. skyldes effekter af 
højkonjunktur.

Strategien har virket gennem tre forskellige effekter: 

For det første har strategien bidraget til, at jobparate 
ledige hurtigere er kommet i job. Årsagen er et 
hurtigere match mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager. 

For det andet har strategien bidraget til at få flere 
unge og personer med nedsat arbejdsevne tilbage i 
uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet. 

For det tredje har strategien skabt flere jobs for 
lokale og øget arbejdsanvisningen til ledige jobs.

Vi vurderer, at effekten af beskæftigelsesstrategien 
formentligt er blevet hæmmet af nogle strukturelle 
faktorer som fx boligmangel i Nuuk og Tasiilaq. Disse 
hæmmende faktorer er forhold, der går på tværs af 
erhverv, og som er svære at påvirke ved specifikke 
tiltag på beskæftigelsesområdet. Ved en fremtidig 
beskæftigelsesstrategi bør man derfor være 
opmærksom på evt. strukturelle faktorer, der kan 
hæmme effekten af strategien.   

Antallet af registrerede arbejdssøgende i 2014 og 2018

Kilde: Grønlands Statistik og egne beregninger
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Personer i gennemsnit per år
3.761

2.298

Registrerede arbejdssøgende i 2014

-903

Registrerede arbejdssøgende i 2018Effekter af
Beskæftigelsesstrategi 2015

-560

Effekter af
højkonjunktur mm.

-1.463
~35%

~65%



Fra 2014 til 2017 kom knap 2.000 personer i beskæftigelse

Ændring i beskæftigelsen fra 2014-2017
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Note: Tallene er afrundet. *Per 1. januar 2017 blev pensionsalderen hævet fra 65 til 66 år. Til og med 2016 er tallene derfor opgjort for 18-64-årige, og for 2017-2018 er tallene opgjort for 
antallet af 18-65-årige. Summerne er afrundet. 

Kilde: Grønlands Statistik

Personer i gennemsnit per måned

Samlet stigning i 
beskæftigelsen 

2014-2017

Ledige i 
beskæftigelse

+550

Stigning i den 
fastboende 

arbejdsstyrke*

+550

Unge, ældre og 
ikke-fastboende

+1.950

+850

+65

Finansiering og
forretningsservice

+159

+1.950

-80

+268

Post, tele, IT, TV

Handel, hoteller
og restauranter

Off. administration
og service

Privat
sektor
86%

af stigningen

+306

Offentlig
sektor
14%

af stigningen

Byggeri og
forsyning

+278

+194

+115

Fiskeri og
fiskeindustri

Transport

I alt

Kultur, sport, fritid

+656

Øvrig industri
og råstoffer

Ændring i sektorfordelt beskæftigelse fra 2014-2017
Personer i gennemsnit per måned

I løbet af strategiperioden er beskæftigelsen steget 
med knap 2.000 personer, se figuren til venstre. 
Halvdelen af stigningen skyldes, at ledige er kommet 
i beskæftigelse, hvilket bl.a. skyldes den grønlandske 
højkonjunktur og beskæftigelsesstrategien. En 
fjerdedel af stigningen (ca. 550 personer) er skabt af, 
at arbejdsstyrken er blevet større, hvilket bl.a. 
skyldes, at pensionsalderen er blevet hævet fra 65 til 

66 år. Den sidste fjerdedel af stigning skyldes, at 
flere unge, ældre og ikke-fastboende er kommet i 
beskæftigelse (ikke-fastboende bidrager blot med 30 
personer ud af de 550), jf. figuren til venstre. 

Størstedelen af stigningen i beskæftigelsen stammer 
fra flere jobs i den private sektor fx inden for handel, 
hoteller og restauranter, se figuren til højre. Den 

private sektor har skabt 86 pct. af stigningen i 
beskæftigelsen i perioden 2014-2017. Den offentlige 
sektor står for de resterende 14 pct. af stigningen.



Beskæftigelsesstrategi 2015 har bidraget med en stigning i 
beskæftigelsen på op til 335 personer
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* Det har ikke været muligt at vurdere hvor mange personer, der er kommet i beskæftigelse som følge af dette initiativ

Ledige hurtigere i arbejde
Initiativer, der sikrer et bedre match mellem de 
tilgængelige jobs og ledige

Der åbnes en gratis og landsdækkende jobportal

Ressourcerne på arbejdsmarkedskontorerne og
Piareersarfiit skal udnyttes bedre

Det skal være lettere at flytte efter job

+60 – +100

Personer med nedsat arbejdsevne i 
beskæftigelse
Initiativer, der er målrettet personer i 
matchgruppe 2 og 3

Ungdomsarbejdsløsheden skal reduceres markant
Flere skal tilbydes revalidering
Matchgruppering og ikke‐jobklare arbejdssøgende

+170 - +200

Opkvalificering af arbejdsstyrken
Initiativer, der forøger arbejdsstyrkens 
kompetencer

Øget opkvalificering af grønlandsk arbejdskraft +40

Øget incitament til at være i 
beskæftigelse
Initiativer, der gør det mere attraktivt for den 
enkelte at være i beskæftigelse frem for 
offentlig forsørgelse

Strukturpolitiske tiltag, incitamentsstrukturer og tiltag på 
uddannelsesområdet *

Flere jobs for lokale
Initiativer, der øger efterspørgslen efter 
arbejdskraft

Tilsynet med udefrakommende arbejdskraft trappes op

Udmøntning af projekter under Anlægs‐ og Renoveringsfonden

Kortlægning af indhandlingsanlæg i bygderne

Nye arbejdspladser i nye brancher og vækstområder

IBA som et værktøj til at sikre lokale arbejdspladser

Fiskeritiltag og levende ressourcer

Mandetimeordning

Anlæg af grusbaner i mindre byer

+25
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Samlet effekt af Beskæftigelsesstrategi 2015 +295 – +365



Hvordan har initiativerne i Beskæftigelsesstrategi 2015 virket? (1/2)
Vi har i denne evaluering grupperet de 16 initiativer i 
Beskæftigelsesstrategi 2015 i fem hovedgrupper: 

1. Ledige hurtigere i arbejde
2. Personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse
3. Opkvalificering af arbejdsstyrken
4. Øget incitament til at være i beskæftigelse 
5. Flere jobs for lokale

Vi vil i det følgende knytte nogle kommentarer til 
resultaterne præsenteret på forrige side. Alle 
initiativerne bliver gennemgået én for én i de næste 
kapitler.

1: Ledige hurtigere i arbejde
Vi vurderer, at beskæftigelsesstrategien har virket 
efter hensigten og bidraget til at få jobparate ledige 
hurtigere i arbejde ved at sikre et hurtigere match 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager. I 
Beskæftigelsesstrategi 2015 var forventningen, at 
initiativerne til at få ledige hurtigere i arbejde var ‘de 
lavest hængende frugter i forbindelse med en mere 
målrettet og effektiv arbejdsmarkedspolitik’1, og 
vores evaluering bekræfter denne forventning.

De jobparate ledige er kommet hurtigere i arbejde, 
fordi jobportalen suli.gl, bedre udnyttelse af 
ressourcerne på arbejdsmarkedskontorerne og 
Piareersarfiit og flere tildelinger af 
mobilitetsfremmeydelse har sikret et hurtigere og 
nemmere match mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager.

2: Personer med nedsat 
arbejdsevne i beskæftigelse
Vi vurderer, at beskæftigelsesstrategiens indsatser 

målrettet unge og matchgruppe 2- og 3-ledige har 
virket efter hensigten ved at gøre de ledige 
uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate. I 
beskæftigelsesstrategien var forventningen, at et 
forstærket tilbud på Piareersarfiit målrettet mod 
unge, som har færre ressourcer, kunne reducere 
ungdomsarbejdsløsheden ved at gøre de unge 
uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate. 

Piareersarfiit er i løbet af strategiperioden blevet 
omlagt til Majoriaq, og Majoriaq blev forstærket med 
de planlagte ekstra pladser. Disse ekstra pladser har 
bidraget til at reducere antallet af registrerede 
arbejdssøgende. Den fulde effekt af det forstærkede 
tilbud på Majoriaq rækker ud over strategiperioden. 
I det omfang, at de unge på Majoriaq indtræder på 
arbejdsmarkedet efter endt uddannelse frem for at 
være i offentlig forsørgelse, medfører Beskæftigelses-
strategi 2015 en forøget beskæftigelse fremover.

I Beskæftigelsesstrategi 2015 blev det også besluttet, 
at flere af samfundets svageste borgere skulle ind i et 
revalideringsforløb. Forventningen var, at man ved 
at øge antallet af revalidender kunne få flere 
personer med nedsat arbejdsevne (matchgruppe 2-
og 3-ledige) i beskæftigelse. Vi vurderer, at initiativet 
har levet op til forventningen, og at relativt mange 
revalidender er kommet i beskæftigelse. Det er dog 
efterhånden mange år siden, at effekten af 
revalidering er blevet undersøgt i en grønlandsk 
kontekst. For at kunne evaluere effekten af et øget 
antal revalideringsforløb med større sikkerhed, 
vurderer vi, at der er behov for en opdateret 
undersøgelse af effekten af revalideringsforløb.

3: Opkvalificering af 
arbejdsstyrken
Vi vurderer, at opkvalificering af arbejdsstyrken har 
haft en positiv effekt på beskæftigelsen. På den ene 
side finder vi, at antallet af PKU-kurser, som 
benyttes til opkvalificering af arbejdsstyrken, er 
faldet i løbet af strategiperioden. Vi vurderer, at 
dette fald i antal kurser i høj grad skyldes 
højkonjunkturen og dermed faldende efterspørgsel 
fra virksomheder. Faldet tyder på, at initiativet ikke 
har haft en ekstra effekt på beskæftigelsen. 

På den anden side er det sund fornuft at flytte 
ressourcerne fra kurser, der efterspørges i mindre 
grad af erhvervslivet, fx som følge af 
højkonjunkturen, til kurser som efterspørges i større 
grad af erhvervslivet. Det sparrer ressourcer, når 
antal kurser reduceres inden for brancher, som 
oplever lavere efterspørgsel, som fx byggebranchen 
under en højkonjunktur. Og de sparrede ressourcer 
kan derefter re-allokeres og sikre højere kvalitet til 
de kurser, som oplever øget efterspørgsel. Vi 
beregner, at indsatsen for at optimere PKU-kurserne 
som led i beskæftigelsesstrategien har reduceret 
antallet af registrerede arbejdssøgende med 40 
personer. I tillæg til den positive beskæftigelseseffekt 
for antal registrerede arbejdssøgende, har initiativet 
ganske sikkert også medvirket til at fastholde 
personer i eksisterende job. Denne 
fastholdelseseffekt har vi ikke haft datagrundlag til at 
beregne effekten af. Hvis PKU-kurserne fremover i 
høj grad vil blive benyttet til at fastholde personer i 
beskæftigelse – i tillæg til at få ledige i beskæftigelse 
– bør det sikres, at yderligere data bliver indsamlet 
til at estimere fastholdelseseffekten. 
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Hvordan har initiativerne i Beskæftigelsesstrategi 2015 virket? (2/2)
4: Øget incitament til at være i 
beskæftigelse
I evalueringen har det ikke været muligt at foretage 
en kvantitativ vurdering af initiativet målt på antal 
beskæftigede og ledige. Det skyldes bl.a., at nogle 
dele af initiativet ikke er blevet vedtaget, andre dele 
af initiativet var ikke møntet på at øge beskæftigelsen 
samt at manglende data forhindrer beregningen af 
initiativets effekt. 

Hensigten med initiativet var at skabe optimale 
rammer for både erhvervsliv og arbejdstagere i 
Grønland med henblik på at skabe flere 
hjemmehørende arbejdspladser samt øge 
incitamentet til at arbejde. I denne evaluering er den 
lavere modregningsprocent ved biindtægter for 
alderspensionister undersøgt nærmere, fordi 
formålet med denne ændring var at øge incitamentet 
til at arbejde.  

Pga. datamangel har det ikke været muligt at 
vurdere, hvad den samlede effekt af den lavere 
modregningsprocent for alderspensionister er. Som 
følge af den lavere modregningsprocent vil nogle 
alderspensionister vælge at arbejde flere timer, mens 
andre vil vælge at arbejde færre timer. Da det ikke 
har været muligt at skaffe data for, hvor mange timer 
arbejdende pensionister arbejder, kan vi ikke 
vurdere effekten af denne ændring. 

5: Flere jobs for lokale
Initiativer, der har skabt flere jobs for lokale ved at 
øge efterspørgslen efter arbejdskraft, har samlet set 
haft en lille positiv effekt på beskæftigelsen. 
Udfordringen med denne type initiativer er, at 

timingen er svær. Det kan fx ses på initiativet 
”Udmøntning af projekter under Anlægs- og 
Renoveringsfonden”. For dette initiativ vurderer vi, 
at midlerne først påvirkede branchen i 2015 pga. 
begrænsende faktorer som fx valget i 2014. I 2015, 
hvor midlerne blev udmøntet, var aktivitetsniveauet 
dog allerede på vej op i byggeriet blandt andet på 
grund af den begyndende højkonjunktur. 
Forsinkelsen i effekten har betydet, at 
fremrykningen af midlerne blot forstærkede de 
generelle konjunktureffekter i 2015 og 2016. I 2017 
og 2018, hvor der blev udmøntet tilsvarende færre 
midler, har der været en negativ effekt på 
beskæftigelsen. Samlet set vurderer vi, at initiativet 
ikke har haft en ekstra effekt på beskæftigelsen, fordi 
den lavere udmøntning i 2017 og 2018 modsvarer 
den positive effekt i 2015 og 2016. 

Alle initiativerne i hovedgruppe 5 har været med til 
at øge efterspørgslen efter hjemmehørende 
arbejdskraft. Mange af de personer, der nu har fået  
job som følge af initiativerne, ville dog have fundet 
beskæftigelse et andet sted, hvis initiativerne ikke 
var blevet implementeret pga. højkonjunkturen. Vi 
vurderer, at 30-35 pct. af stigningen i beskæftigelsen 
skyldes selve initiativet, og de resterende 65-70 pct. 
er personer, som ville have fået job et andet sted, 
hvis initiativerne ikke var blevet implementeret. 
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2
LEDIGE HURTIGERE I ARBEJDE

• INITIATIVER, DER SIKRER ET BEDRE MATCH MELLEM DE TILGÆNGELIGE JOBS OG 
JOBPARATE LEDIGE



Aktiv arbejdsmarkedspolitik har reduceret antallet af jobparate 
ledige med op til 100 personer
Initiativ 1, 2 og 5 har alle bidraget til at få ledige hurtigere i arbejde ved at sikre 
et hurtigere match mellem de tilgængelige jobs og jobparate (matchgruppe 1-) 
ledige. Effekten af disse tre initiativer klassificerer vi derfor som effekten af aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. Vi vurderer, at de arbejdsmarkedspolitiske tiltag i 
beskæftigelsesstrategien har medført en reduktion i antallet af jobparate ledige 
på 60 til 100 personer i strategiperioden, se figuren.1

Initiativerne 1, 2 og 5 reducerer alle friktionsledigheden, som er et udtryk for 
ledighedsperioden, som opstår i forbindelse med jobskifte eller jobsøgning. 
Initiativerne har reduceret friktionsledigheden ved at sikre et hurtigere match 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Friktionsledigheden er ikke afhængig af 
konjunkturer; derfor kan vi sige, at reduktionen i antallet af ledige skyldes 
Beskæftigelsesstrategi 2015.

Ved udarbejdelsen af Beskæftigelsesstrategi 2015 var forventningen, at 
arbejdsmarkedspolitiske tiltag ville reducere ledigheden med 165 personer i 
perioden 2014-2017. Effekten har derfor været mindre end forventet, og dette 
skyldes tre faktorer: 

For det første er jobportalen blevet brugt i mindre omfang end forventet.

For det andet vil den fulde effekt af bedre udnyttelse af ressourcerne på 
Majoriaq slå fuldt igennem over en årrække. Den fulde effekt har derfor ikke vist 
sig endnu.

For det tredje har mobilitetsfremmeydelsen haft en mindre effekt end forventet.

Effekten af henholdsvis initiativ 1, 2 og 5 gennemgås på følgende sider.

Effektvurdering
Effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik er vurderet på baggrund af reduktionen 
i det gennemsnitlige antal ledige, der er ledige i 1-3 måneder fra 2014 til 2018. 
Den korte ledighedsperiode er et udtryk for friktionsledigheden, fordi vi 
antager, at de personer, der kun er ledige 1-3 måneder, er jobparate. 
Reduktionen i antallet af ledige i strategiperioden vurderes dermed at være 
effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

Effekten af arbejdsmarkedspolitiske tiltag på antallet 
af jobparate ledige

Kilde: Grønlands Statistik
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Antal ledige i 1-3 måneder i gennemsnit pr. måned

1) Se appendiks for beregning af effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik

570

470

2014

510

2018

-60 til -100 personer



Der åbnes en gratis og landsdækkende jobportal
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Det skal være lettere at rekruttere nye medarbejdere på tværs 
af kommunegrænser og landsdele. En landsdækkende 
jobportal, som åbnes primo 2015, skal sørge for, at ledige 
stillinger i videst mulige omfang besættes med grønlandsk 
arbejdskraft.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Jobportalen lanceres i 2015. Jobportalen lanceres i 2015.

Finansiering
I finanslovsforslaget for 2015 er der afsat 1,2 mio. til drift og 
support af jobportalen. Det samme beløb foreslås på 
finanslovsforslaget i overslagsårene 2016-2018. Til udvikling har 
jobportalen desuden modtaget 1,2 mio. kr. fra IKT-strategien.

Der er afsat 1,2 mio. kr. til drift og support i 
2015. I overslagsårene 2016-2018 er der afsat 
lignende beløb.

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Ledighedsperioden for jobparate ledige reduceres, fordi 
jobportalen skaber et hurtigere match mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager.

Effektvurdering
Samlet effekt af initiativ 1, 2 og 5:
Beskæftigelse: +60 til +100
Ledige: -60 til -100
Registrerede arbejdssøgende: -60 til -100

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling - - - - 1,2 1,2 0,7 1,1

Ændring i forhold til 
2014 +1,2 +1,2 +0,7 +1,1

1



Arbejdsgiver og arbejdstager matches hurtigere med jobportalen
Jobportalen suli.gl, som blev lanceret i 2015, har øget 
beskæftigelsen og reduceret ledigheden i 
strategiperioden. Jobportalen bidrager til at sikre det 
rette match mellem arbejdsgiver og arbejdstager, 
fordi jobportalen samler alle grønlandske 
jobannoncer ét sted. Jobportalen har samtidig gjort 
ansøgningsprocessen nemmere, fordi annoncerne 
både er på dansk og grønlandsk.

Jobportalen har også forsøgt at forenkle processen 
om at ansøge om udefrakommende arbejdskraft. For 
at kunne søge om udefrakommende arbejdskraft skal 
virksomhederne først søge efter lokal arbejdskraft på 
jobportalen. Hvis der ikke findes et match mellem en 
arbejdstager og arbejdsgiver, kan virksomheden søge 
om at få stillingen besat af udefrakommende 
arbejdskraft.

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 
forventer, at jobportalen vil blive brugt i større 
omfang i fremtiden. Det skyldes, at jobportalen vil 
blive markedsført mere i de kommende år. Som et 
eksempel kan det nævnes, at samarbejdet med 
rekrutteringssystemet Emply medfører, at 
Selvstyrets jobopslag automatisk kommer på suli.gl.

Der arbejdes desuden på, at alle registrerede 
arbejdssøgende skal oprette deres CV’er på suli.gl. På 
den måde bliver det nemmere for virksomhederne at 
finde de rette kandidater til deres ledige jobs, og det 
vil øge virksomhedernes tilskyndelse til at benytte 
jobportalen i større omfang end i dag.

Stor brug af den landsdækkende jobportal

Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Antal opslåede jobannoncer på suli.gl
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Ressourcerne på arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit
skal udnyttes bedre
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1) Majoriaq-reformen var i sig selv et punkt i Beskæftigelsesstrategi 2015. Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked får udarbejdet en rapport, der beskriver og evaluerer Majoriaq-reformen i detaljer

Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit skal arbejde 
tættere sammen. Det vil skabe en enklere administration og 
stærkere faglige miljøer til gavn for de arbejdssøgende 
borgere.

Konkrete indsatser og handlinger

Der er skabt enklere administration og stærkere 
faglige miljøer (bl.a. gennem 
arbejdsgangsbeskrivelser).

Borgeren har fået én indgang til det offentlige 
(Majoriaq).1

Samarbejdsorganet er blevet etableret.

Handlingsplan
Det Nationale Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd er inddraget 
i kortlægningen af området, og i planlægning af det 
konkrete arbejde med implementering af nye løsninger.

Området er blevet kortlagt, og nye løsninger er 
udviklet og implementeret.

Finansiering
Der afsættes ikke ekstra midler til kortlægningen, da denne 
finansieres via Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked 
og Handel.

Der er ikke afsat midler til initiativet.

Udgifter Der blev ikke afsat nogle midler til initiativet, men de eksisterende midler blev brugt bedre.

Effekt Forventet effekt
Beskæftigelsen øges, og ledigheden reduceres, fordi 
effektiviteten og kvaliteten af vejledningen på Majoriaq er 
steget.

Effektvurdering
Samlet effekt af initiativ 1, 2 og 5:
Beskæftigelse: +60 til +100
Ledige: -60 til -100
Registrerede arbejdssøgende: -60 til -100

2



Nye arbejdsgangsbeskrivelser har ensartet arbejdsgangene i 
Majoriaq
Bedre udnyttelse af ressourcerne på det nuværende Majoriaq har bidraget 
til, at flere jobparate ledige er blevet matchet med den rette virksomhed. 
Det skyldes, at den ledige hurtigere tilbydes de rette tiltag, fordi 
administrationen og sagsbehandlingen er blevet enklere og mere ensartet 
i Majoriaq i forbindelse med initiativet.1

I perioden frem til 2015 var den ledige borgers indgang til det offentlige 
fysisk fordelt på både arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit. Som en 
del af sammenlægningen til Majoriaq er der er i mange kommuner skabt 
én samlet indgang til det offentlige for den ledige. Denne fysiske 
sammenlægning sikrer, at den ledige i højere grad modtager de rette 
indsatser og kun har én handleplan. Den ledige sikres derfor en mere 
effektiv sagsbehandling ved sammenlægningen.

Som en del af initiativet besluttede styregruppen, blandt flere andre tiltag, 
at der skulle udarbejdes ensartede arbejdsgangsbeskrivelser og 
standardblanketter til brug i sagsbehandlingen i Majoriaq. Ved at ensarte 
arbejdsgangene og sagsbehandlingen sikres det, at den ledige i højere grad 
modtager den rette indsats. Som led i arbejdet med at ensarte og 
effektivisere arbejdsgangene og sagsbehandlingen har Majoriaq-centrene 
modtaget 8 mapper med i alt 56 arbejdsgangsbeskrivelser siden april 
2016. Hver Majoriaq har evalueret brugen, kvaliteten og effekten af 
arbejdsgangsbeskrivelserne, og overordnet set er der stor tilfredshed med 
mapperne.

Majoriaq-centrene oplyser selv, at sagsbehandlingen er blevet mere 
struktureret og effektiv efter arbejdsgangsbeskrivelserne er blevet 
udleveret, jf. figuren. Nettoeffekten på beskæftigelsen reduceres dog, fordi 
initiativet ikke blev tildelt nogle midler, og fordi initiativet omhandler 
strukturering af arbejdsgange, hvis fulde effekt først kan ses om nogle år. 

Arbejdsgangsbeskrivelserne har gjort arbejdet i Majoriaq 
mere effektivt

Kilde: PEMA (2018) ”Arbejdsgangsbeskrivelser – evaluering 2018”
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Andel besvarelser

1) Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked får udarbejdet en rapport, der beskriver og evaluerer Majoriaq-reformen
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Brugen af arbejdsgangsbeskrivelserne 
gør sagsbehandlingen mere 

struktureret og effektiv

Brugen af arbejdsgangsbeskrivelserne 
gør, at sagsbehandlingen 

gennemføres mere effektivt

Meget enig NeutralEnig



Det skal være lettere at flytte efter job
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Alle skal have muligheden for at søge derhen, hvor der er 
jobs at få, uanset hvor de er født og opvokset. 
Mobilitetsfremmeydelsen skal øge arbejdskraftens mobilitet 
og mulighed for rekruttering.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Der er i 2014 foretaget ændring af arbejdsformidlingsloven, 
så der nu kan ydes mobilitetsfremmeydelse til både fast og 
sæsonarbejde.
Det bredere anvendelsesområde for mobilitetsfremmeydelse 
vil blive evalueret.

Evalueringen af mobilitetsfremmeydelsen er lavet.

Finansiering
Der er i finansforslaget for 2015 afsat 1,1 mio. kr. til 
mobilitetsfremmeydelse. For overslagsårene 2016, 2017 og 
2018 er afsat 1,2 mio. kr. 

Der er afsat 1,1 mio. kr. til mobilitetsfremmeydelse i 
2015.

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2016-2018.

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Ledigheden reduceres, fordi arbejdskraftens bevægelighed 
bliver større. Den større bevægelighed sikrer et hurtigere 
match mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Effektvurdering
Samlet effekt af initiativ 1, 2 og 5:
Beskæftigelse: +60 til +100
Ledige: -60 til -100
Registrerede arbejdssøgende: -60 til -100

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling 1,7 1,0 1,3 0,9 0,8 1,6 1,6 1,1

Ændring i forhold til 
2014 -0,1 +0,7 +0,7 +0,2

÷

5



Flere personer modtager mobilitetsfremmeydelse, men den 
samlede effekt på beskæftigelsen er begrænset
Mobilitetsfremmeydelsen omfattede flere ledige i 
2015 og 2016 i forhold til 2014, se figur til venstre. I 
2014 omfattede mobilitetsfremmeydelsen 118 
personer, og i 2015 og 2016 omfattede 
mobilitetsfremmeydelsen hhv. 66 og 12 ekstra 
personer. I 2017 og 2018 omfattede 
mobilitetsfremmeydelsen hhv. 11 og 23 færre 
personer end i 2014. Samlet set har ydelsen omfattet 
flere personer i perioden 2015-2018, hvilket 
indikerer, at initiativet har haft en positiv effekt på 
beskæftigelsen i strategiperioden, fordi flere personer 
har haft mulighed for at acceptere et job, der kræver 
flytning. Faldet i antal personer i 2017 og 2018 kan 
forklares af, at virksomhederne i mindre grad gør 

brug af ydelsen, fordi de generelt har sværere ved at 
rekruttere de rette arbejdstagere.

Der har samlet været 44 ekstra flyttede inkl. 
familiemedlemmer i perioden 2015-2018. 
Beskæftigelseseffekten er dog mindre end 44, fordi 
der i gennemsnit i perioden 2016-2018 er flyttet 2,5 
person pr. bevilling.1 Dette svarer til en 
beskæftigelseseffekt på 15-20 personer i perioden 
2015-2018 som følge af flere tildelinger af 
mobilitetsfremmeydelsen.2

En bevilling omfatter ofte flere personer. I 
forbindelse med flytningen vil modtageren af 

mobilitetsfremmeydelsen flytte hele sin familie. I 
nogle tilfælde kan flytningen medføre, at 
modtagerens partner er nødt til at sige sit job op uden 
at fået nyt. I de tilfælde reduceres beskæftigelses-
effekten. I andre tilfælde kan partneren opleve at få et 
job, som han/hun ikke havde før. I de tilfælde øges 
beskæftigelseseffekten. Beslutningen om at flytte 
afhænger i øvrigt af mange andre faktorer end blot 
muligheden for at få mobilitetsfremmeydelse. Det 
kan fx også skyldes:

• At forlade sit netværk
• At flytte en hel familie til et nyt område
• Boligmangel i nogle af de store byer

Flere personer er flyttet i 2015 og 2016

Note: Tallene beskriver antal personer, der er omfattet af mobilitetsfremmeydelsen
Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Antal personer

1) Data for antal personer pr. bevilling stammer fra Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked. Data haves kun fra og med 2016 / 2) 15-20 personer er beregnet ved: 44 personer / 2,5 personer pr. bevilling = 17 
personer. Pga. usikkerhed opstilles et spænd på 15-20 personer. 

+12
-23

2016

118

2014

+66

2015 2017 2018

+24

-36

+22 -10+10

+6

-16

Flyttemønster mellem kommuner i 2017
Antal flyttede

Note: Tallene er inkl. familiemedlemmer, der er flyttet med
Kilde: Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017
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3
PERSONER MED NEDSAT ARBEJDSEVNE I 
BESKÆFTIGELSE

• INITIATIVER, DER ER MÅLRETTET PERSONER I MATCHGRUPPE 2 OG 3



Ungdomsarbejdsløsheden skal reduceres markant (1/2)
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1) Hovedkontoen for Piareersarfiit benyttes fortsat til Majoriaq

Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
De unge under 29 år er betydeligt overrepræsenterede i 
ledighedsstatistikken. For at få dem videre i uddannelse og 
job forstærkes Piareersarfiits tilbud til målgruppen med 
ikke‐boglige forløb, jobtræning og tilbud rettet mod bogligt 
svage elever.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Piareersarfiits tilbud forstærkes derfor med 100 pladser i 2015 
og 150 ekstra pladser i 2016.
Denne indsats vil ske som supplement til den allerede 
igangsatte indsats for ungemålgruppen i alderen 15-18 år, 
som startede i 2013.

Majoriaqs tilbud er forstærket med ekstra pladser fra 
2016.

Finansiering
Den ekstraordinære indsats mod bl.a. ungeledighed 
(hovedkonto 64.13.25) fortsætter med 24,9 mio. kr. i 2015. 
Kommunerne medfinansierer denne indsats med 10,2 mio. 
kr. Finanslovsforslaget for 2015 indeholder desuden en 
stigning af midlerne til Piareersarfiit med 5,6 mio. kr. 
I 2016 sammenlægges den ekstraordinære indsats med de 
øvrige ungeindsatser på Piareersarfiit (hovedkonto 64.13.23) 
for at skabe bedre overblik.
Naalakkersuisut foreslår at der i budgetoverslagene for 2016 
og frem sker en årlig forhøjelse af bevillingen til Piareersarfiit
med 28 mio. kr. Det forudsættes at kommunerne fortsat 
samfinansierer Piareersarfiit på samme vis som tidligere, det 
vil sige med 50% af driftsomkostningerne via 
servicekontrakter.

Indsatsen modtager fortsat 24,9 mio. kr. på 
hovedkonto 64.13.25 i 2015.1

Finansloven for 2015 indeholdte en stigning af 
midlerne til Piareersarfiit på 5 mio. kr.

Fra og med 2016 steg bevillingerne til Majoriaq med 
28 mio. kr.

4



Ungdomsarbejdsløsheden skal reduceres markant (2/2)
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1) Bevillingen på hovedkontoen for Majoriaq er en tilskudsbevilling, som bl.a. også benyttes til at lave en opsøgende arbejdsmarkedsindsats til erhvervslivet lokalt, regionalt og nationalt, yde en landsomfattende 
vederlagsfri service til fremme af udviklingen af arbejdsmarkedet og foretage matchgruppering af ledige borger. Fordi bevillingen på hovedkontoen også bliver benytter til andre formål, har vi opgjort midler brugt til 
reduktion af ungdomsarbejdsløshed i tabellen, for at give et mere retvisende billede af, hvor mange midler der reelt er brugt på dette initiativ.

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Ledigheden reduceres, fordi det forstærkede tilbud på 
Piareersarfiit/Majoriaq giver flere unge de redskaber, de 
har brug for, for at komme videre i uddannelse og 
beskæftigelse frem for at være i offentlig forsørgelse.

Effektvurdering
Beskæftigelse: +100
Ledige: -210
Registrerede arbejdssøgende: -260

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling1
27,0 

(anden 
konto)

20,0 
(anden 
konto)

43,6 49,5 70,2 72,1 75,3

Ændring i forhold til 
2014 +5,9 +26,6 +28,5 +31,7

Midler brugt til 
reduktion af ungdoms-
arbejdsløshed

+5,6 +19,7 +19,7 +19,7

4



Gennemførelsesprocenten blandt bogligt svage elever er relativt 
høj
Indfasningen af Beskæftigelsesstrategi 2015 og udfasning af Den 
Ekstraordinære Indsat for Ledige åbnede op for, at indsatsen mod 
ungdomsarbejdsløsheden fik tildelt 100 ekstra elevkvoter i 2015 og 
yderligere 150 elevkvoter i 2016 og frem. I beskæftigelsesstrategien er 
det beskrevet, at midlerne til de ekstra elevkvoter skal gå til udvikling, 
planlægning og gennemførelse af: 

• Ikke-boglige forløb
• Jobtræningsforløb
• Tilbud til bogligt svage unge

Forløbene skal medvirke til, at de bogligt svagere elever får struktur på 
deres hverdag og bliver arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate. 
Mange af de unge, der bliver tilbudt de ekstra elevkvoter, er unge, som 
kommer med sociale og personlige problemer, og som har brug for et 
afklaringsforløb, inden de kan påbegynde et uddannelsesforløb.1

På trods af de unges sociale og personlige problemer er 
gennemførelsesprocenten på disse ekstra forløb relativt høj. Blandt de 
unge som i 2017 deltog på et værkstedsforløb eller jobtræningsforløb 
gennemførte 60 pct. forløbet, se figuren. De resterende 40 pct. 
droppede ud af forløbet, bl.a. fordi der mangler initiativer for 
socialpædagogiske indsatser for unge, som har sociale problemer.
Socialpædagogiske indsatser er ikke en del af Majoriaq, og de skal 
derfor tilbydes af en anden part. 30 pct. af de unge, der gennemfører 
forløbet, er efterfølgende ledige. Der findes ikke data for, hvad 
eleverne laver efter gennemført forløb. De fleste unge vil dog fortsætte 
på forskellige værkstedsforløb, indtil de starter i uddannelse eller 
kommer i beskæftigelse. I denne undersøgelse fordeles eleverne derfor 
nogenlunde ligeligt på uddannelse og beskæftigelse efter gennemført 
forløb.

Selvom gennemførelsesprocenten er relativt høj, er det kun få, der 
kommer direkte i job. Beskæftigelseseffekten af initiativet er derfor 
mindre end uddannelseseffekten, som er beskrevet nærmere på næste 
side.

Illustration af årscyklus for jobtræningsforløb og 
værkstedsforløb

Note: Årscyklussen er baseret på opgørelser for kalenderåret 2017, fordi der ikke haves data for andre 
år. Der haves ikke data for eleverne, der ikke er ledige efter gennemført forløb, og derfor antages det, 
at de fordeler sig næsten ligeligt mellem boglig opkvalificering, erhvervsuddannelse og beskæftigelse 

Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Årscyklus for elever i 2017

1) Naalakkersuisut (2018), ”Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017”
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Øget optag på Majoriaq har reduceret ledigheden og øget 
beskæftigelsen
De ekstra elevkvoter på Majoriaq har reduceret antallet af unge registrerede 
arbejdssøgende med ca. 260 personer, og antallet af unge ledige er reduceret med 
ca. 210 personer i strategiperioden, se figuren. Denne reduktion i antallet af 
ledige skyldes, at de unge ikke fremgår af ledighedsstatistikken, når de er tilmeldt 
et forløb på Majoriaq, samt at op mod 27 pct. af en årgang fortsætter i anden 
uddannelse efter endt forløb.1 Beregningerne er foretaget på baggrund af 
årscyklen bekrevet på forrige side, men datagrundlaget er usikkert, bl.a. fordi der 
kun er data for 2017. Resultatet skal derfor tolkes med forsigtighed.

Vi vurderer, at initiativet har medført en stigning i beskæftigelsen på ca. 100 
personer i løbet af strategiperioden. Stigningen i beskæftigelsen er mindre end 
reduktionen i ledigheden, fordi det tager nogle år, før de unge har gennemført 
både værkstedsforløb og uddannelse, og effekten af initiativet er derfor ikke fuldt 
indfaset endnu. Initiativet har især haft en effekt på antallet af uddannelsesaktive 
unge, og i de kommende år vil dette forhåbentligt øge antallet af beskæftigede. 
Initiativet må derfor forventes at have en større effekt på ledigheden og 
beskæftigelsen i årene fremover.

Ved udarbejdelse af beskæftigelsesstrategien var forventningen, at ca. 300 
arbejdsløse under 29 år ville komme i beskæftigelse eller uddannelse i perioden 
2014-2017. Effekten har derfor været lavere end det forventede. Der er tre årsager 
til denne lavere effekt: 

For det første er der med de reelt afsatte midler kun tale om en lille merbevilling 
til indsatsen. De ekstra tilførte midler kom bl.a. fra Den Ekstraordinære Indsats 
for Ledige. Når man ikke tilfører ekstra midler til initiativet, vil effekten kun være 
begrænset, fordi få midler ikke kan gøre en stor forskel.

For det andet er indsatsen rettet mod unge, som har brug for afklaringsforløb 
inden de er uddannelses- eller jobparate. Blandt denne gruppe vil vi derfor 
forvente en relativt højere frafaldsprocent som fører til, at de unge havner tilbage 
i ungemålgruppen eller ledighedsstatistikken efter endt forløb. 

For det tredje begrænser boligmanglen i større byer og mangel på kollegier de 
unges mulighed for at flytte derhen, hvor der er mulighed for uddannelse og jobs. 

Effekt af øget antal elevkvoter på Majoriaq 

Kilde: Baseret på data fra Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Antal personer

1) Se appendiks for beskrivelse af effektvurdering. Effektvurderingen på 27 pct. stammer fra opgørelser fra Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked og litteratur på området
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-40

-50

-260

Akkumuleret effekt på beskæftigelsen
Akkumuleret effekt på antallet af registrerede arbejdssøgende
Akkumuleret effekt på antallet af ledige



Flere skal tilbydes revalidering
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Revalidering bidrager til, at personer i matchgruppe 2 
(indsatsklare) kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, i 
omskoling eller i uddannelse. I de kommende år skal flere af 
samfundets svageste borgere ind i revalideringsforløb, fordi det 
har vist sig at have en god effekt, også i mindre samfund.

Konkrete indsatser og handlinger

Antallet af revalideringsforløb er steget.

Handlingsplan
I 2014 og 2015 har Departementet øget samarbejdet med 
kommunerne og sætter også fremover større fokus på 
oplæring, kurser med videre for kommunernes medarbejdere.
Et tættere samarbejde mellem Departementet for Erhverv, 
Arbejdsmarked og Handel og Departementet for Familie og 
Ligestilling er ligeledes igangsat, så samfundet svageste 
hjælpes bedst muligt ind på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet mellem Departementet og 
kommunerne er øget.

Samarbejde mellem Departementet for Råstoffer 
og Arbejdsmarked og Departementet for Sociale 
Anliggender og Justitsområdet er igangsat.

Førtidspensionsreformen: Alle førtidspensionister 
under 60 år får foretaget en revurdering af deres 
arbejdsevne inden 5 år fra 1. juli 2016.

Finansiering
På Finanslovsforslaget for 2015 og frem er der årligt afsat 8,8 
mio. kr. til revalidering. Målet skal nås igennem øgede kursus-
aktiviteter for kommunernes personale, som dermed bliver 
bedre til at hjælpe borgerne.

Der er afsat 8,8 mio. kr. til revalidering, se bevilling i 
nedenstående tabel fra og med 2016.

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Beskæftigelsen øges, fordi initiativet øger arbejdsudbuddet 
ved at gøre matchgruppe 2-ledige arbejdsmarkedsparate 
gennem revalidering.

Effektvurdering
Beskæftigelse: +70 til +100
Ledige: 0
Registrerede arbejdssøgende: -150 til -160

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling 7,1 8,3 7,0 7,3 5,6 8,8 10,1 10,8
Ændring i forhold til 
2014 -1,7 +1,5 +2,8 +3,5
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264

2017

+136

20162014

+8

2015

+149
+162

2018*

Øget antal revalideringsforløb har øget beskæftigelsen
Vi vurderer, at ekstra tilførte midler til revalidering og øget antal revalideringsforløb har øget 
beskæftigelsen med 70-100 personer i strategiperioden. Antallet af registrerede arbejdssøgende er 
tilsvarende faldet med 150-160 personer. Revalidering bidrager til, at personer i den 
erhvervsaktive alder med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes på arbejdsmarkedet eller 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et øget antal revalideringsforløb vil derfor have en positiv 
effekt på beskæftigelsen. Initiativet har ikke haft en effekt på antallet af ledige, fordi revalidender 
er matchgruppe 2-ledige eller førtidspensionister og dermed ikke klar til at tage et job. 

Der er ikke gennemført undersøgelser af effekten af revalidering siden 2013. Vi tager derfor 
udgangspunkt i Arbejdsmarkedsredegørelse 2012/2013, som viser, at 27 pct. af alle revalidender 
var i beskæftigelse et år efter endt revalideringsforløb. Resultatet er fra en periode med 
lavkonjunktur, og ikke en højkonjunktur som har præget evalueringsperioden 2015-2018. Under 
en højkonjunktur vil det være lettere at få revalidender i beskæftigelse end under en 
lavkonjunktur, selvom revalideringsindsatsen er den samme. Ved at benytte viden fra en 
lavkonjunktur til at estimere effekten af revalideringsindsatsen under en højkonjunktur kommer vi 
i hvert fald ikke til at overvurdere effekten. Vi får med andre ord elimineret højkonjunkturens 
betydning for at få revalidender i arbejde. Da man er i revalidering i ca. ét år beregnes 
beskæftigelseseffekten på baggrund af stigning i antallet af revalideringsforløb i 2015, 2016 og 2017 
dvs. ca. 300 ekstra forløb. Beskæftigelseseffekten på 27 pct. i disse år svarer til ca. 80 personer. 

Der er sket to store ændringer siden 2013, som kan have påvirket effekten af revalidering: 

For det første har førtidspensionsreformen medført, at mange førtidspensionister under 60 år skal 
have foretaget en revurdering af deres arbejdsevne fra juni 2016. I Finansloven er det vurderet, at 
15 pct. af førtidspensionisterne kommer i beskæftigelse som følge af reformen.1 For at tage højde 
for førtidspensionisternes lavere beskæftigelseseffekt korrigerer vi resultatet på 80 personer. Hvis 
halvdelen af de 149 ekstra forløb i 2017 er førtidspensionister, falder den samlede 
beskæftigelseseffekt med 10 personer til 70 personer.2 Beskæftigelseseffekten på 70 personer er et 
nedre skøn. 

For det andet er kommunernes personale blevet bedre til at hjælpe borgerne som følge af 
initiativet og de ekstra tilførte midler. Beskæftigelseseffekten på 27 pct. kan derfor undervurdere 
den sande effekt. Evalueringer fra Danmark viser, at beskæftigelseseffekten kan være op til 40 pct.3

Vi kombinerer effekten for førtidspensionister og beskæftigelseseffekten på 40 pct. for resten af 
gruppen i et øvre skøn. Dvs. 40 pct. af ca. 225 forløb med matchgruppe 2-ledig og 15 pct. af ca. 75 
førtidspensionister, hvilket giver et øvre skøn på 100 personer.4

Stor stigning i antal revalideringsforløb 
siden 2014

Note: Data for 2018 er ukendt. Vi antager derfor, at antallet af 
revalideringsforløb er vokset med samme stigningstakst som fra 2016 til 

2017
Kilde: Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017
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Antal revalideringsforløb

1) Naalakkersuisut (2018), ”Statusrapport om førtidspensionsreform” / 2) Halvdelen af 149 personer svarende til ca. 75 personer er førtidspensionister. Førtidspensionisternes lavere sandsynlig for at komme i 
beskæftigelse svarer til en reduktion på: 75 personer * 27% - 75 personer * 15% = 10 personer / 3) Rambøll (2015), ”Evaluering af revalideringsordningen” / 4) Se appendiks for yderligere beskrivelse og beregning af 
effekten

Ekstra revalideringsforløb siden 2014

Akkumuleret antal i beskæftigelse

+70 til +100



Matchgruppering og ikke-jobklare arbejdssøgende
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
For at sikre korrekt matchgruppering af de ledige intensiveres 
samarbejdet med kommunerne og Grønlands Statistik.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Opkvalificering af medarbejdere i kommunerne med start i 
efteråret 2014 samt øget samarbejde med Grønlands Statistik

Medarbejderne er blevet opkvalificeret.

Samarbejdet med Grønlands Statistik er øget.

Finansiering
Hovedkonto 64.13.23, Piareersarfiit, er for 2015 og frem blevet 
forhøjet med 1 mio. kr. til understøttelse af korrekt 
arbejdsmarkedsstatistik og matchgruppering.

Der er afsat 1 mio. kr. til understøttelse af korrekt 
arbejdsmarkedsstatistik og matchgruppering.

Udgifter

Effekt Initiativet virker gennem aktiv arbejdsmarkedspolitik for de ledige, som er matchgruppe 1-ledige. 
Initiativet virker gennem initiativ 8 Flere skal tilbydes revalidering for de ledige, som er matchgruppe 2-ledige.

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling 34,7 35,3 42,9 43,6 49,6 70,2 72,1 75,3

Ændring i forhold til 
2014 +6,0 +26,6 +28,5 +31,7
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Forbedret matchgruppering sikrer, at ledige tilbydes de rette 
indsatser
Indsatser for de ledige tilbydes på baggrund af deres 
matchgruppering. For at sikre, at de ledige modtager 
de rette indsatser for at komme i beskæftigelse, er 
det derfor vigtigt, at de bliver matchgrupperet 
korrekt. 

De ledige bliver matchgrupperet på baggrund af 
følgende definitioner: 

• Matchgruppe 1 (jobklar) er borgere, som har fuld 
arbejdsevne. 

• Matchgruppe 2 (indsatsklar) er borgere, som ikke 
er parate til at tage et ordinært arbejde, men som 
kan deltage i en beskæftigelsesindsats, fx 
revalidering, som forventes at tage mere end 3 
måneder. 

• Matchgruppe 3 (midlertidigt passiv) er borgere, 
som har så alvorlige problemer, at de hverken kan 
tage et ordinært arbejde eller deltage i en 
beskæftigelsesindsats.

Korrekt matchgruppering virker gennem to effekter, 
jf. figuren til venstre. For det første sikres 
matchgruppe 2-ledige de rette indsatser, eftersom de 
matchgrupperes korrekt. En sådan indsats kan fx 
være revalidering. For det andet bidrager korrekt 
matchgruppering af matchgruppe 1-ledige indirekte 
til, at jobparate ledige modtager en mere målrettet 
indsats.  Årsagen til at de modtager en mere 
målrettet indsats er, at der nu ikke længere er 
fejlgrupperede ledige i gruppen af matchgruppe 1-
ledige. De fejlgrupperede har ”taget” tid og 
ressourcer fra de korrekt grupperede ledige. Korrekt 
gruppering af matchgruppe 1-ledige virker gennem 
aktiv arbejdsmarkedspolitik, og dette initiativ kunne 
derfor også have været evalueret i kapitel 2. Vi gør 
opmærksom på, at matchgruppering for 
matchgrupperingens skyld ikke er den ønskede effekt 
med dette initiativ. Initiativet blev indført for at 
bringe borgerne derhen, hvor de kan blive 
selvforsørgende.

Indsatsen med korrekt matchgruppering kan ses i 
fordelingen af matchgrupper fra 2014 til 2018 i 
figuren til højre. I dag bliver flere ledige grupperet i 
matchgruppe 2, og færre ledige placeres i 
matchgruppe 1 og 3. I 2014 blev mange borgere 
uhensigtsmæssigt grupperet som matchgruppe 1-
ledige, men dette mønster har ændret sig. Ændringer 
i administrationspraksis bevirker dog, at udviklingen 
over tid i matchgrupperingen skal tolkes med 
varsomhed. 

Matchgrupperingen er dog fortsat meget forskellig 
på tværs af kommuner. I Nuuk bliver den ledige 
grupperet som matchgruppe 2-ledig efter 3 måneder 
som arbejdssøgende. Denne praksis følges ikke i 
andre kommuner, og der er generelt stor geografisk 
forskel på andelen af ledige i de forskellige 
matchgrupper. Dette tyder på, at der fortsat er behov 
for retningslinjer og opkvalificering af medarbejdere 
for at opnå korrekt matchgruppering af ledige.

Ændring i fordeling af ledige på matchgrupper

Kilde: Grønlands Statistik
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Andel arbejdssøgende, 2014 og 2018

25% 39%

67% 58%

9%
2014

3%
2018

Midlertidigt passivJobklar Indsatsklar

Korrekt 
matchgruppering

Ikke-jobparate tilbydes de 
rette indsatser

Jobparate modtager en 
mere målrettet indsats

Korrekt matchgruppering virker gennem to effekter 
Effekter ved korrekt matchgruppering

Kilde: Illustration af Copenhagen Economics
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OPKVALIFICERING AF ARBEJDSSTYRKEN

• INITIATIVER, DER FORØGER ARBEJDSSTYRKENS KOMPETENCER



Øget opkvalificering af grønlandsk arbejdskraft
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Der har siden 2008 været fokus på at få flest mulige grønlandske 
arbejdstagere i beskæftigelse i de kommende væksterhverv i og 
omkring råstofsektoren. Indsatsen intensiveres og udvides til at 
omfatte sundheds- og omsorgsjob.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Aftaler med skolerne om 3-årige handlingsplaner bliver 
implementeret i 2015. Handlingsplaner er blevet indgået.

Finansiering
Naalakkersuisut foreslår at ekstra 6,1 mio. kr. afsættes til PKU-kurser 
fra 2016 og frem.

Der er afsat 6,1 mio. kr. til PKU-kurser fra 
2016 og frem.

Udgifter

Stigningen i midlerne stammer fra nedlæggelse af hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige og overførelse 
af midler fra hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram fra uddannelse.

Effekt Forventet effekt
Opkvalificering af arbejdskraft gør ledige mere attraktive for 
arbejdsgivere, fordi misforholdet mellem kompetencer og 
arbejdsgivers krav reduceres.

Effektvurdering
Beskæftigelse: +40
Ledige: -40
Registrerede arbejdssøgende: -40

Mio. kr. R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling 29,6 24,6 25,1 25,4 22,0 28,2 28,4 28,5

Ændring i forhold til 
2014 -3,4 +2,8 +3,0 +3,1

3



Efterspørgslen efter PKU-kurser er lavere under en højkonjunktur, 
men bedre kvalitet har reduceret ledigheden med ca. 40 personer
PKU-kurser henvender sig i høj grad til ufaglærte, der er ledige eller har behov for 
opkvalificering. Kurserne kan derfor bruges til at få ledige i beskæftigelse og til at fastholde 
personer på arbejdsmarkedet. Det er kun muligt at skaffe data for ledige, og derfor har vi ikke 
kunne beregne en fastholdelseseffekt af initiativet. Med fastholdelse mener vi kursernes evne 
til at opkvalificere ufaglærte, så de kan blive ved med at være ansatte og ikke blive ledige. Med 
beskæftigelsesstrategien blev der tilført flere midler til kurserne fra 2016 og frem, og det er 
derfor den periode, vi undersøger. Det betyder, at vi måler effekten af beskæftigelsesstrategien 
i forhold til den allerede eksisterende effekt i 2015. Derudover udelukker vi to brancher, når 
PKU-kursernes beskæftigelseseffekt skal beregnes; byggebranchen og kontor og turisme. Vi 
ekskluderer byggebranchen, fordi efterspørgslen efter kurser i denne branche naturligt vil 
falde under en højkonjunktur. Under en højkonjunktur vil virksomhederne nemlig ansætte 
flere – ufaglært eller ej. Antallet af byggebranche-kursister er derfor faldet med 120 kursister 
fra 2015 til 2018. Vi ekskluderer også kurser inden for kontor og turisme, fordi de i højere grad 
er blevet tilbudt ufaglærte i arbejde. Vi vil derfor ikke kunne måle en effekt på antallet af 
ledige, når kurset bliver tilbudt personer i arbejde. 

I forhold til 2015 er antallet af registrerede arbejdssøgende faldet med 135 personer efter 
deltagelse på PKU-kursus, se tabellen. Ændringen i antal af registrerede arbejdsøgende er 
opgjort ved at undersøge, om deltagerne på et PKU-kursus var arbejdssøgende ét år efter 
deltagelse. Beregningen kan virke en smule kompliceret, men den er faktisk ligefrem og et 
eksempel følger her: I 2016 var 39 personer registrerede arbejdssøgende før deltagelse på et 
søfartskursus. Ét år efter, i 2017, var kun 16 af disse personer fortsat registrerede 
arbejdssøgende. Deltagelse på kurset har dermed reduceret ledigheden med 39 – 16 = 23 
personer blandt 2016-deltagerne. I 2015 var beskæftigelseseffekten på søfartskurser en 
reduktion i antallet af registrerede arbejdssøgende på 13 personer. Effekten i 2016 i forhold til 
2015 er derfor 13 – 23 = -10 personer, og dette er beskæftigelsesstrategiens effekt på antallet 
af registrerede arbejdssøgende på søfartskurser i 2016, se også tabellen. De resterende tal i 
tabellen for 2016-2018 er beregnet på en tilsvarende måde. I alt finder vi, at PKU-kurserne i 
de tre brancher har reduceret antallet af registrerede arbejdssøgende med 135 personer. 

Vi vurderer, at initiativets beskæftigelseseffekt er mindre end 135 personer pga. den samtidige 
højkonjunktur. Vi beregner, at beskæftigelsen er steget med ca. 40 personer i løbet af 
strategiperioden. Mange af de 135 personer ville nemlig have fundet beskæftigelse et andet 
sted pga. højkonjunkturen. Vi vurderer, at 30 pct. af personerne er kommet i job pga. 
initiativet, svarende til 40 personer, og de resterende 70 pct. er personer, der ville have fundet 
beskæftigelse et andet sted uden initiativet.1

Ændring i antal registrerede arbejdssøgende 
PKU-kursister

Note: Data er forbundet med usikkerhed, fordi det er usikkert om kursisterne er 
registreret korrekt. Brancheinddeling er opgjort på baggrund af 

kursusudbyderen (brancheskolen). Et negativt tal betyder, at der er kommet 
færre ledige.

Kilde: Departement for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Ændring i antal PKU-kursister, der var registrerede 
arbejdssøgende før og efter kurset

1) Se appendiks for beskrivelse af denne antagelse

Effekt 
i 

2015

2016 
ift. 

2015

2017 
ift. 

2015

2018 
ift. 

2015

Samlet 
effekt 
2016-
2018

Rengøring, 
fiskeri og 
levneds-
middel

+1 -35 -90 -24 -149

Social og 
sundhed -22 +11 +17 +18 46

Søfart -13 -10 -4 -18 -32

I alt -34 -34 -77 -24 -135



5
ØGET INCITAMENT TIL AT VÆRE I 
BESKÆFTIGELSE
• INITIATIVER, DER GØR DET MERE ATTRAKTIVT FOR DEN ENKELTE AT VÆRE I 
BESKÆFTIGELSE FREM FOR OFFENTLIG FORSØRGELSE



Strukturpolitiske tiltag, incitamentsstrukturer og tiltag på 
uddannelsesområdet (1/2)
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Der skal skabes optimale rammer for både erhvervsliv og 
arbejdstagere i Grønland med henblik på at skabe flere 
hjemmehørende arbejdspladser samt øge incitamentet til at 
arbejde.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Det er Inatsisartuts ønske at;

Der skal ske en afdækning af mulige strukturpolitiske og 
lovgivningsmæssige initiativer, bl.a. på skatteområdet, med 
henblik på at styrke etableringen af lokale arbejdspladser.

Det skal desuden undersøges, hvordan det skattemæssigt kan 
blive mere attraktivt at arbejde. Herunder kan det bl.a. 
undersøges, hvilken mulig indflydelse indkomstskat, selskabsskat 
og forbedrede afskrivningsmuligheder har på arbejdsmarked og 
beskæftigelse.

Der skal udvikles tiltag, der er egnede til at øge mængden af 
elev- og lærlingepladser ved såvel offentlig som private 
byggerier.

Der skal udvikles tiltag, som er egnede til at fremme 
hjemmehørerendes deltagelse i polarforskningsmæssige 
initiativer.

Processen for at indhente børneattester skal være hurtigere.

Der er påbegyndt en afdækning af 
strukturpolitiske og lovgivningsmæssige 
initiativer på skatteområdet.

Der er udviklet tiltag, der er egnede til at øge 
mængden af elev- og lærlingepladser.

Der er udviklet tiltag, som er egnede til at 
fremme deltagelse i polarforskningsmæssige 
initiativer.

Processen for at indhente børneattester er 
blevet hurtigere.

Trappen for boligsikring er udfaset.

Alderspensionsreformen: Aftrapning af 
alderspension ved biindtægter er sænket for at 
øge incitamentet til at arbejde.

÷

14

÷



Strukturpolitiske tiltag, incitamentsstrukturer og tiltag på 
uddannelsesområdet (2/2)
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1) Betænkning til 2. behandling EM2015 pkt. 160, https://ina.gl/dvd/EM2015/pdf/media/2668598/pkt160_em2015_alderspension_bet_2beh_da.pdf

Finansiering Finansiering
Ingen udgifter, opgaverne håndteres i relevante departementer. Der er afsat ca. 20 mio. kr. om året til aftrapning 

af alderspension.1

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Lærlingeloven blev ikke vedtaget og har derfor ikke haft en 
effekt. 
Processen for at indhente børneattester er blevet hurtigere.
Udfasning af trappen for boligsikring og Alderspensionsreformen 
har øget incitamentet til at arbejde gennem større udbytte af 
arbejdsindkomst.

Effektvurdering
Det har ikke været muligt at vurdere effekten af 
strukturpolitiske tiltag, incitamentsstrukturer og tiltag 
på uddannelsesområdet målt på antal 
beskæftigede og ledige.

2016 2017 2018 2019

Udgifter1 20,4 19,8 19,0 19,2

Ændring i forhold til 2014 +20,4 +19,8 +19,0 +19,2

14

https://ina.gl/dvd/EM2015/pdf/media/2668598/pkt160_em2015_alderspension_bet_2beh_da.pdf


Hvad er der sket på området?
Som følge af beskæftigelsesstrategien er der sket fire 
ændringer på området:
1. Lærlingeloven er blevet fremsat
2. Processen for at indhente børneattester er blevet 

hurtigere
3. Trappen for boligsikring er udfaset
4. Alderspensionsreformen: Aftrapning af 

alderspension ved biindtægter er sænket for at 
øge incitamentet til at arbejde

Effekten af hver af de fire ændringer gennemgås i det 
følgende. 

Lærlingeloven
”Lærlingeloven” blev fremsat på Forårssamlingen 
2017, men loven er endnu ikke vedtaget. Da loven 
ikke er vedtaget, har den ikke haft en effekt på 
beskæftigelsen i strategiperioden. 

Indhentning af børneattester
Processen for at indhente børneattester er blevet 
hurtigere, hvilket sikrer, at det er blevet lettere at 
ansatte fx pædagoger og lærere. Den hurtigere 
proces har bidraget til, at pædagoger og lærere bliver 
ansat hurtigere, men initiativet har ikke øget 
incitamentet til at ansætte flere. Ændringen har 
derfor ikke haft en effekt på beskæftigelsen. 

Trappen for boligsikring af udfaset
Aftrapningen af boligsikring har indtil 1. januar 2018 
haft en ”trappeform”, se figuren nedenfor. Fra og 
med 1. januar 2018 er denne trappe blevet udglattet, 
hvilket kan øge incitamentet til at arbejde. 
Incitamentet til at arbejde stiger, fordi man tidligere 
risikerede at miste en relativt stor andel af den 
udbetale boligsikring ved en relativt lille 
indkomststigning. Trappeformen forvred dermed 

incitamentet til at arbejde ekstra og få mere løn, 
fordi man risikerede at miste en del af sin 
boligsikring. Ved at udglatte aftrapningen af 
boligsikring, forvrider man ikke længere 
incitamentet til at arbejde. Samtidig har man med 
ændringen i januar 2018 overordnet set reduceret 
egenandelen af huslejen for de fleste 
indkomstniveauer. 

Vi vurderer, at udglatningen potentielt har øget den 
enkeltes arbejdsudbud og løn, men at det samlede 
antal beskæftigede og ledige ikke er blevet påvirket 
endnu, fordi reformen først trådte i kraft d. 1. januar 
2018.

Ændring af egenandel for forskellige indkomstintervaller 
Egenandel, % af husleje

Kilde: Grafen er lavet på baggrund af tabel i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring og 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring
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For nogle alderspensionister er incitamentet til at arbejde steget 
Med Alderspensionsreformen blev pensionsalderen øget, og modregnings -
procenten af alderspensionsbeløbene for personer med erhvervsindkomst blev 
reduceret. En øget pensionsalder er en af de mest effektive måder at øge 
arbejdsstyrkens størrelse, og reformen har derfor været et godt skridt i den rigtige 
retning mod at reducere virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Fordi initiativet 
i beskæftigelsesstrategien handler om incitamentsændringer, har vi i denne 
evaluering undersøgt den lavere modregningsprocent nærmere. En lavere 
modregningsprocent kan både øge beskæftigelsen og det antal timer, som den 
enkelte arbejder. Da det ikke er muligt at skaffe data om hvorvidt pensionister er 
begyndt at arbejde ekstra, undersøger vi her om flere pensionister arbejder.

Reformen trådte i kraft 1. januar 2016, men der er efterfølgende ikke observeret en 
betydelig effekt af reformen på antallet af personer over 64 år i beskæftigelse, se 
figuren. I perioden 2011-2015 er antallet af beskæftigede personer over 64 år 
gennemsnitligt steget med 52 personer om året. I 2016 steg antallet af 
beskæftigede personer over 64 år igen med 52 personer. Da stigningen før og efter 
er lige stor, tyder det på, at reformen ikke har haft en stor effekt på kort sigt. I 2017 
er antallet af beskæftigede steget med 70 personer, men denne stigning kan 
tilskrives, at pensionsalderen steg fra 65 år til 66 år i 2017. Vi gør igen opmærksom 
på, at reformen kan have haft en positiv effekt på antallet af timer, som den 
enkelte alderspensionist arbejder.

Nettoeffekten af ændringen af modregningsprocenten af alderspensionsbeløbene 
vurderes med vores simple beregningsmetode samlet set at være 0. Det skyldes, at 
reformen på den ene side øger incitamentet til at arbejde, fordi man med lavere 
modregningsprocenter nu får mere ud af at arbejde. Hvis denne effekt dominerer, 
vil alderspensionisten øge sit arbejdsudbud.

På den anden side betyder ændringen i modregningsprocenten, at man får mere 
udbetalt ved en uændret arbejdsindsats. Hvis denne effekt dominerer, vil 
alderspensionisten vælge at reducere arbejdsudbuddet. Data i figuren til højre 
peger på ingen effekt på kort sigt; det er understøttet af Økonomisk Råd (2015), 
som vurderer, at effekterne samlet set vil udligne hinanden.

Årlig ændring i antal beskæftigede over 64 år

Note: Beskæftigelsen er defineret som antal hovedbeskæftigede 
Kilde: Grønlands Statistik
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Antal beskæftigede i gennemsnit pr. måned

1) Økonomisk Råd (2015), ”Reformer på pensionsområdet – førtidspension og alderspension. Teknisk baggrundsnotat 2015-3”

Det er derfor uklart om ydelsesændringerne samlet set vil styrke 
incitamentet til at arbejde.

- Økonomisk Råd (2015)1

Gennemsnit 2011-2015 Ændring i 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

52

70

52

Reform trådt
i kraft
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FLERE JOBS FOR LOKALE

• INITIATIVER, DER ØGER EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT



Tilsynet med udefrakommende arbejdskraft trappes op
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Ledige stillinger i Grønland skal i videst muligt omfang besættes 
med lokal arbejdskraft. Det kræver, at der føres tilsyn og kontrol 
med brugen af udefrakommende arbejdskraft.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
I efteråret 2013 blev der nedsat en styregruppe med 
deltagelse af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Grønlands Politi, 
Udlændingestyrelsen i Danmark og Departementet for Erhverv, 
Arbejdsmarked og Handel som følger udviklingen på området.
Siden 2014 er der lavet opsøgende kontroller med deltagelse 
af politi, skattestyrelsen og kommuner.

Styregruppen er nedsat.

Antallet af kontroller er steget siden 2014.

Finansiering
Der er afsat 0,6 mio. kr. til kontrol med udefrakommende 
arbejdskraft i Departementets budget fremover.

Der er afsat midler til initiativet.

Udgifter Der er ikke afsat nye midler til initiativet, men med initiativet blev der øremærket midler til kontrol med udefrakommende 
arbejdskraft i Departementets budget.

Effekt Forventet effekt
Efterspørgslen efter arbejdskraft stiger, fordi grønlandsk 
arbejdskraft kan erstatte udefrakommende arbejdskraft som 
ikke har de rette arbejds- og opholdstilladelser.

Effektvurdering
Beskæftigelse: +5
Ledige: -5
Registrerede arbejdssøgende: -5
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Tilsynet med udefrakommende arbejdskraft har haft en lille effekt 
på beskæftigelsen
I løbet af strategiperioden er antallet af tilsyn hos virksomheder 
med udefrakommende arbejdskraft steget, men tilsynene har kun 
øget beskæftigelsen med 5 personer netto. I 2015 steg antallet af 
tilsyn med 22, og i 2018 fik 38 ekstra virksomheder besøg af 
uanmeldte tilsyn. I perioden 2015-2018 har tilsynene medført, at i 
alt 15 sager er blevet overdraget til politiet. 

De ekstra tilsyn har ikke haft en betydelig effekt på beskæftigelsen, 
men tilsynene har medført, at arbejdsgiver oftere har styr på det 
nødvendige papirarbejde.1 Det øgede antal tilsyn har dermed haft 
en præventiv effekt. Den præventive effekt i form af styr på 
papirarbejdet afspejles tydeligt på andelen af positive tilsagn på 
arbejdstilladelseshøringer, som er steget i løbet af perioden. I 2014 
var andelen af positive tilsagn 54 pct., og i 2017 var denne andel 
steget til 86 pct.2

I beskæftigelsesstrategien blev der afsat 0,6 mio. kr. til kontrol med 
udefrakommende arbejdskraft i Departementets budget fra og med 
2015. Disse midler var også tidligere afsat, men de er nu møntet på 
tilsynet med udefrakommende arbejdskraft. På baggrund af 
midlerne er det nu muligt for tilsynsgruppen at komme ud til alle 
virksomheder uanset krav til sikkerhedsudstyr eller geografisk 
placering. 

Effektvurdering
På baggrund af interviews og data fra Departementet for Råstoffer 
og Arbejdsmarked vurderer vi, at initiativet har øget beskæftigelsen 
med 5 personer. Hvis udefrakommende arbejdskraft er blevet 
erstattet med hjemmehørende arbejdskraft i hver af de overdragede 
sager til politiet, svarer dette til en stigning i beskæftigelsen på i alt 
15 personer, se figur. Mange af disse 15 personer ville dog have 
fundet beskæftigelse et andet sted pga. højkonjunkturen. Vi 
vurderer, at 30-35 pct. af personerne er kommet i job pga. 
initiativet, og de resterende 65-70 pct. er personer, der ville have 
fundet beskæftigelse et andet sted uden initiativet.3 Vi vurderer 
dermed, at initiativet har øget beskæftigelsen med 5 personer.

Stigning i antal tilsyn hos virksomhederne 

Note: I 2017 var der også 15 kommunale sager, hvor tilladelserne ikke var korrekte
Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Antal ekstra tilsyn i forhold til 2014 og antal sager overdraget til politiet

1) Oplyst i interviews med sagsbehandlere hos Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked og virksomhederne selv / 2) Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017 / 3) Se appendiks for beskrivelse af denne antagelse
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+1
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Antal ekstra besøg siden 2014 Antal sager overdraget til politiet



Udmøntning af projekter under Anlægs- og 
Renoveringsfonden
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Til nedbringelse af arbejdsløsheden igangsætter 
Naalakkersuisut en række projekter under Anlægs- og 
Renoveringsfonden. Indsatsen vil tilvejebringe cirka 174 nye 
jobs inden for en lang række fag og generelt øge aktiviteten 
i samfundet allerede i indeværende år.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Den ekstraordinære udmøntning af anlægs- og 
renoveringsprojekter startede i 2014 omfatter renovering af 
boliger, anlæg af havne i Qaasuitsup Kommunias bygder, 
energioptimering i eksisterende bygninger ved udskiftning af 
ventilation og kedler, oprydning af dump, etablering af nye 
natrenovationsramper, vedligehold, kollegiebyggeri og 
vandledning mv. Udmøntningen afsluttes i 2015.

Projekter for 174 mio. kr. blev fremrykket.

Finansiering
Der er udmøntet 174 mio. kr. fra Anlægs- og 
Renoveringsfonden i 2014.

Der er udmøntet 174 mio. kr. fra Anlægs- og 
Renoveringsfonden i 2014.

Udgifter Naalakkersuisut bevilgede 174 mio. kr. til fonden før Beskæftigelsesstrategien.  

Effekt Forventet effekt
Fremrykning af midler øger efterspøgslen efter arbejdskraft i 
bygge- og anlægssektoren.

Effektvurdering
Det har ikke været muligt at vurdere effekten af 
udmøntning af projekter under Anlægs- og 
Renoveringsfonden målt på antal beskæftigede og 
ledige.
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Fremrykning af projekter fra Anlægs- og Renoveringsfonden er et 
godt middel til udjævning af konjunkturer – men timingen er svær
Det grønlandske byggeri oplevede en historisk 
nedgang i byggeriet i 2013 og 2014. Nedgangen i 
byggeriet medførte et fald i beskæftigelsen på 27 pct. 
svarende til 580 nedlagte fuldtidsstillinger1. På den 
baggrund bevilgede Inatsisartut i 2014 174 mio. kr. 
til Naalakkersuisut til udmøntning i Anlægs- og 
Renoveringsfonden.
Beskæftigelsesstrategiens bidrag var at sikre den 
bedste strategi for hurtigere end ellers at igangsætte 
projekter, som allerede var besluttet. Der var dog 
ikke tale om nye projekter men derimod fremrykning 
af projekter, som på et senere tidspunkt skulle 
udføres med offentlig finansiering. 

Skiftende perioder med lav beskæftigelse i byggeriet 
er dyre for samfundet. Det medfører lavere 
skatteindtægter, højere udgifter til arbejdsløse og 
højere byggepriser. En udjævning af bygge- og 
anlægsaktiviteten er derfor godt for 
samfundsøkonomien og de offentlige finanser, og det 
er derfor positivt, at Naalakkersuisut valgte at 

fremrykke projekter på et tidspunkt med lav 
aktivitet. Timingen af fremrykningen er dog svær. 
Ved fremrykningen af projekter under Anlægs- og 
Renoveringsfonden vurderer vi, at udmøntningen 
først påvirkede branchen i 2015 pga. begrænsende 
faktorer som fx valget i 2014. Valget i september 
2014 medførte, at det ikke var muligt at igangsætte 
flere projekter i 2014.2 I 2015, hvor projekterne blev 
igangsat, var aktivitetsniveauet dog allerede på vej 
op i byggeriet blandt andet på grund af den 
begyndende højkonjunktur. Forsinkelsen i effekten 
har betydet, at fremrykningen af midlerne blot har 
forstærket de generelle konjunktureffekter. 

Initiativet øgede beskæftigelsen, 
da midlerne blev udmøntet
Vi vurderer med vores simple beregningsmetode, at 
fremrykningen af projekterne ikke har påvirket den 
samlede beskæftigelse under strategiperioden. 
Fremrykningen har betydet, at man igangsatte 
projekter i 2015 og 2016, som uden fremrykningen 

ville være igangsat i eksempelvis 2017 og 2018. Da 
man ved fremrykningen flytter projekter mellem to 
tidspunkter, vil man også flytte beskæftigelsen 
mellem to tidspunkter. Denne effekt er illustreret i 
tabellen nedenfor. Under antagelse af, at en stigning 
i forbruget på 1 mio. kr. svarer til en stigning i 
beskæftigelsen på 1 årsværk, vil beskæftigelsen stige 
med 174 personer frem til 2016. Initiativet har derfor 
haft en positiv effekt på beskæftigelsen i de år, hvor 
de fremrykkede projekter er aktive. 

Da der er tale om fremrykkede projekter og ikke nye 
projekter, vil der være færre projekter i eksempelvis 
2017 og 2018. Det medfører et fald i beskæftigelsen i 
2017 og 2018, og dermed udlignes stigningen i 2015 
og 2016. Denne simple beregning viser, at initiativet 
samlet set ikke har haft en effekt på beskæftigelsen, 
når man betragter den samlede strategiperiode fra 
2015 til 2018. 
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1) GrønlandsBANKEN (2016), ”Årsrapport 2015” / 2) Naalakkersuisut (2015), ”Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2014”

2015 2016 2017 2018

Ekstra projekter +87 projekter +87 projekter

Efterfølgende mindre 
udmøntning -87 projekter -87 projekter

Effekt på beskæftigelsen +87 personer +87 personer -87 personer -87 personer

Akkumuleret effekt på 
beskæftigelsen +87 personer +174 personer +87 personer +0 personer

Note: Tabellen er illustrativ og tallene er fiktive. Det antages, at et projekt øger forbruget med 1 mio. kr. og en stigning i forbruget på 1 mio. kr. skaber 1 årsværk. 
Kilde: Eksempel af Copenhagen Economics 

Illustration af effekten af fremrykke projekter under Anlægs- og Renoveringsfonden



Kortlægning af indhandlingsanlæg i bygderne
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Der skal udarbejdes en rapport og et overslag over 
omkostningerne ved at renovere 
bygdeindhandlingsanlæg på steder, hvor der er ledig 
arbejdskraft og et relevant råvaregrundlag. Der skal 
afsættes puljemidler, som på ubureaukratisk og enkel vis 
kan søges af virksomheder og private i bygder og 
yderdistrikter til forbedring og renovering af 
indhandlingsanlæg.

Konkrete indsatser og handlinger

Der blev udarbejdet en rapport om omkostninger 
ved at renovere bygdeindhandlingsanlæg.

Der blev afsat og søgt puljemidler.

Handlingsplan
Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af 
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 
Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug og 
Departementet for Finanser samt Royal Greenland.

Arbejdsgruppen blev etableret.

Finansiering
Der laves en finansieringsplan i forlængelse af rapporten. Der blev lavet en finansieringsplan.

Udgifter Der blev ikke afsat midler til initiativet i beskæftigelsesstrategien. Puljemidlerne indgår som del af hovedkonto 64.10.17.

Effekt Forventet effekt
Mulighed for forbedring og renovering af 
indhandlingsanlæg opretholder beskæftigelsen i bygder 
og yderdistrikter. 

Effektvurdering
Der har ikke været en ekstra effekt på beskæftigelsen, 
fordi der ikke blev afsat flere puljemidler som følge af 
initiativet.

10

÷



Der er med initiativet ikke blevet søgt og afsat flere puljemidler
Initiativet har ikke haft en ekstra effekt på 
beskæftigelsen, fordi der blev afsat og søgt flere 
puljemidler før 2015. Derudover er den ønskede 
rapport ikke blev udarbejdet. 

Som en del af initiativet blev en arbejdsgruppe 
bestående af Departementet for Erhverv, 
Arbejdsmarked og Handel, Departementet for 
Fangst, Fiskeri og Landbrug, Departementet for 
Finanser og Royal Greenland etableret. 
Arbejdsgruppen skulle udarbejde en rapport, som 
identificerede nedslidte indhandlingsanlæg i bygder 
og yderdistrikter. Det var hensigten, at disse anlæg 
kunne søge puljemidler og samtidig forpligte sig til at 
fremme beskæftigelsen af ledig arbejdskraft i bygder 
og yderdistrikter. Da rapporten ikke er blevet 

udarbejdet, har initiativet ikke virket efter hensigten. 
Puljemidlerne til renovering og forbedring af 
indhandlingsanlæg er, som beskrevet i initiativet, 
blevet søgt og afsat. Siden 2014 er der blevet 
bevilliget 5 mio. kr. til indhandlingsanlæg, men der 
er kun blevet forbrugt mellem 0,8 og 3,4 mio. kr., se 
tabel. Effekten af initiativet er derfor mindre end 
forventet pga. det lavere forbrug af puljemidler. 

Puljemidlerne eksisterede også allerede inden 2014, 
og der er historisk blevet bevilliget mere end 4 gange 
så meget til puljen. Fordi der bliver afsat og forbrugt 
færre puljemidler nu sammenholdt med før 2014, 
vurderer vi, at initiativet ikke har haft en ekstra 
effekt på beskæftigelsen.

Det har ikke været muligt at skaffe information om 
hvilke indhandlingsanlæg, der er søgt tilskud til og 
hvor meget. Royal Greenland oplyser, at de ikke har 
benyttet disse puljemidler. På grund af puljens 
relativt lille størrelse på 5 mio. kr. forventes det, at 
de afsatte puljemidler er søgt og afsat til mindre 
indhandlingsanlæg, som potentielt har opretholdt 
produktionen og dermed beskæftigelsen i enkelte 
bygder og yderdistrikter. Effekten er dog mindre end 
før 2014, hvor der blev bevilliget flere midler til 
puljen.

Bevilligede og realiserede puljemidler

Note: Puljemidler til Driftsaftaler, produktionsanlæg (Tilskudsbevilling) på finansloven
Kilde: FL2012, FL2013, FL2014, FL2015, FL2016, FL2017 og FL2018
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Mio. kr.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bevilling 23,0 23,0 14,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Realiseret 23,0 21,9 - 0,8 3,4 1,4 - -

Hovedkonto 50.01.18 50.01.18 50.01.18 50.01.18 64.10.17 64.10.17 64.10.17 64.01.05



Nye og permanente arbejdspladser i nye brancher og på nye 
vækstområder
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1) Lufthavnsafgifterne er ikke blevet ændret siden 2013. I perioden 2014-2018 har den årlige ændring i reguleringspristallet (nettoprisindekset, se Grønlands Statistik) været under 2 pct. om året, og derfor konkluderes 
det, at lufthavnsafgifterne ikke er ændret i reale termer 

Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Styrke beskæftigelsen inden for råstofsektoren og 
turistsektoren m.v.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Olie- og mineralstrategien implementeres løbende i 
strategiperioden 2014-2018.
Turistkoncessionsloven er trådt i kraft: Afgiftsstrukturen blev 
tilpasset et mere konkurrencedygtigt niveau i forbindelse 
med ændringen af loven om krydstogtspassager-afgifter på 
Efterårssamlingen 2014 og for lufthavnsafgifternes 
vedkommende over et forslag på finansloven for 2015.

Der er givet koncessioner til projekter.

Krydstogtspassager-afgifter blev nedsat.

Lufthavnsafgifterne blev nedsat.1

Finansiering
Nedsættelsen af krydstogtafgiften finansieres over FL2015. Der er afsat midler til at finansiere 

afgiftsnedsættelsen.

Udgifter Afgiftsnedsættelsen finansieres på finansloven.

Effekt Forventet effekt
Efterspørgslen efter lokal arbejdskraft stiger gennem 
forbedrede rammevilkår for råstof- og turistsektoren.

Effektvurdering
Beskæftigelse: +20
Ledige: -20
Registrerede arbejdssøgende: -20

÷

11



Lavere krydstogtspassagerafgift har haft en lille positiv effekt på 
beskæftigelsen
Nedsættelsen af krydstogspassagerafgiften har medvirket til en 
stigning i antallet af krydstogtpassagerer og dermed også en 
stigning i beskæftigelsen i turismeerhvervet på ca. 20 personer.

Siden 2014 er antallet af krydstogtturister i Grønland steget 
med 10.100 personer, se figuren. Denne stigning kan skyldes 
flere faktorer bl.a. højkonjunktur, øget markedsføring og fokus 
på krydstogter (både nationalt og internationalt) samt 
afgiftsnedsættelsen. Stigningen kan derfor deles op i en effekt af 
afgiftsnedsættelsen og en effekt af højkonjunktur mm. Vi 
beregner beskæftigelseseffekten af afgiftsnedsættelsen ved at 
sammenholde den faktiske stigning i antal krydstogtspassagerer 
og det forventede antal passagerer, hvis udviklingen havde fulgt 
den globale trend. Hvis udviklingen havde fulgt den globale 
trend, ville der i 2018 have været 25.500 krydstogtpassagerer i 
Grønland. Forskellen på 4.800 turister er derfor effekten af 
krydstogtsafgiftsnedsættelsen.

En stigning på 4.800 krydstogtspassagerer som følge af 
afgiftsnedsættelsen svarer til en stigning i beskæftigelsen på ca. 
20 personer. Denne effekt er vurderet på baggrund af 
Naalakkersuisut (2016): ”Turismeudvikling i Grønland – hvad 
skal der til?” som finder, at der bliver skabt ét job ved en 
stigning på 250 turister.

Vi gør opmærksom på, at krydstogtstatistikken for 2016-2018 er 
under revision, og resultatet er derfor usikkert. Den nuværende 
krydstogtstatistik er dog det bedst tilgængelige data, og derfor 
benyttes det i denne evaluering.

Turistkoncessioner
Som en del af initiativet er der også meddelt koncessioner til 10 -
11 områder til 7-10 aktører.1 Det har ikke været muligt at skaffe 
information om disse projekter, og det har derfor ikke været 
muligt at vurdere hvilken effekt, de har haft på beskæftigelsen. 

Forventet og faktisk udvikling i krydstogtturismen

Note: Tallene er afrundet. Data for 2018 er en fremskrivning på baggrund af den gennemsnitlige årlige vækst fra 
2014-2017. Den globale trend er en årlig vækst på 6 pct.

Kilde: Grønlands Selvstyre (2016) ”Turismeudvikling i Grønland – hvad skal der til?” og Grønlands Statistik
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Antal krydstogtspassagerer i Grønland, 2010-2017

1) Information fra Departementet for Erhverv og Energi

30.300

25.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30.300

20.200

+4.800

+10.100

Faktisk antal
Forventet antal hvis udviklingen havde fulgt den globale trend



IBA som et værktøj til at sikre lokale arbejdspladser
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
IBA‐aftaler skal bruges til at reducere arbejdsløshed igennem større 
inddragelse af lokal arbejdskraft, øget involvering af lokale 
virksomheder og lokale leverancer i råstofprojekter, flere praktik‐ og 
lærepladser samt aftaler om opkvalificering af lokalbefolkningen. 
Aftalerne skal også være med til at skabe en lokal forankring 
igennem sociale, kulturelle og bæredygtige tiltag.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
IBA-aftalerne indgås aktuelt for hvert mine- eller offshore 
olieefterforskningsprojekt, der ansøges om, og bliver løbende 
monitoreret og evalueret. Det skal undersøges, om IBA-aftaler kan 
benyttes med god effekt på andre områder. Et lovforslag 
vedrørende dette sendes i høring i maj 2015 og forelægges på 
Efterårssamlingen 2015.

Undersøgelsen om IBA-aftaler på andre 
områder er udført.

Finansiering
Der afsættes ikke ekstra midler til IBA‐arbejdet, da aftalerne 
forhandles inden for det nuværende budget i Departementet for 
Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. En række af Departementets 
udgifter kan refunderes fra selskaberne, jf. 
refusionsbekendtgørelsen.

Der er afsat midler til initiativet.

Udgifter Der er ikke afsat midler til initiativet.

Effekt Initiativet har ikke haft en effekt på beskæftigelsen, fordi IBA-loven ikke blev vedtaget.

÷

12



Fiskeritiltag og levende ressourcer (1/2)
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
At fremme en øget men stadig bæredygtig udnyttelse af vores 
levende ressourcer, herunder torsk for at øge beskæftigelsen i 
fiskerierhvervet.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Det skal undersøges hvorvidt der kan afsættes midler til øget 
forsøgsfiskeri samt hvorvidt der straks kan iværksættes initiativer, 
der kan fremme forædling og dermed efterspørgsel efter 
hjemmehørerende varer. Det skal desuden undersøges om det er 
muligt at give fritidsfiskere en øget mulighed for at indhandle fisk 
uden at dette begrænser den erhvervsmæssige indhandling.

Der skal også udvikles tiltag, som er egnede til at fremme og 
synliggøre den grønlandske fiskeindustris fordele ved at flytte 
arbejdspladser, der er placeret i udlandet, hjem til Grønland.

Der skal ske en undersøgelse af mulighederne og rammerne for 
en kommende fordelagtig finansieringsordning til støtte for 
udskiftning og modernisering af landbrugsmaskiner og andet 
med henblik på øget hjemmeproduktion og beskæftigelse inden 
for landbrugserhvervet.

Undersøgelsen om midler til øget forsøgsfiskeri 
og initiativer, der kan fremme forædling er 
gennemført.

Undersøgelsen af muligheden for at give 
fritidsfiskere øget mulighed for indhandling er 
gennemført.
Der er udviklet tiltag som er egnede til at 
fremme og synliggøre fordele ved den 
grønlandske fiskeindustri og flytte arbejdspladser 
hjem til Grønland.

Undersøgelsen af mulighederne for en 
fordelagtig finansieringsordning til støtte for 
landbrugsmaskiner og andet med henblik 
hjemmeproduktion og beskæftigelse i 
landbruget er gennemført.

Finansiering
Der var i 2014 afsat 5 millioner kr. til tilskud til indhandlingsanlæg 
for at fremme beskæftigelses‐ og aktivitetsniveauet inden for 
fiskeri og jagt. Midlerne blev fordelt på baggrund af ansøgninger. 
Der var desuden afsat 2,5 mio. kr. pr. kommune til at øge 
erhvervs‐ og beskæftigelsesindsatsen i bygder og yderdistrikter.
På finanslovsforslag for 2015 foreslås det, at indsatsen får 11 mio. 
kr. under hovedkonto 64.01.05, Erhvervs‐ og 
arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yderdistrikter. Af 
overslagsårene 2016 og 2017 fremgår, at bevillingen falder lidt i 
de kommende år for at finansiere de øvrige tiltag i 
beskæftigelsesstrategien.

Der blev afsat (5+2,5*4)=15 mio. kr. i 2014.

Der blev afsat 11 mio. kr. i 2015 på hovedkonto 
64.01.05.

I 2016 og 2017 falder bevillingerne.

?

?

÷
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Fiskeritiltag og levende ressourcer (2/2)

Evaluering af Beskæftigelsesstrategi 2015 48

Udgifter

Effekt Forventet effekt
Efterspørgslen efter lokal arbejdskraft stiger gennem nye 
initiativer i fiskeri og landbrug.

Effektvurdering
Initiativet har ikke haft en ekstra effekt på 
beskæftigelsen.

R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 FL2018

Bevilling - 9,7 10,0 14,6 11,2 7,6 7,4 12,6

Ændring i forhold til 
2014 -3,4 -7 -7,2 -2,0

13



Der er ikke blevet gennemført de ønskede fiskeritiltag og 
undersøgelser
Handlingsplanens undersøgelser
Som en del af initiativet skulle der udarbejdes 
undersøgelser om:

• Midler til øget forsøgsfiskeri samt hvorvidt der 
straks kunne iværksættes initiativer, der kunne 
fremme forædling og dermed efterspørgsel efter 
hjemmehørerende varer

• Muligheden for at give fritidsfiskere en øget 
mulighed for at indhandle fisk uden at begrænse 
den erhvervsmæssige indhandling

• Udvikling af tiltag som var egnede til at fremme 
og synliggøre den grønlandske fiskeindustris 
fordele ved at flytte arbejdspladser, der var 
placeret i udlandet, hjem til Grønland

• Mulighederne og rammerne for en kommende 
fordelagtig finansieringsordning til støtte for 
udskiftning og modernisering af 
landbrugsmaskiner og andet med henblik på øget 
hjemmeproduktion og beskæftigelse inden for 
landbrugserhvervet

Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet, om 
undersøgelserne af mulighederne for øget 
forsøgsfiskeri og øget mulighed for at indhandle for 
fritidsfiskere er blevet udarbejdet. Vi går derfor ud 
fra, at disse undersøgelser ikke er udarbejdet, og at 
de derfor ikke har haft en effekt på beskæftigelsen. 

Undersøgelsen af tiltag, der er egnede til at fremme 
og synliggøre fordele ved at flytte arbejdspladser i 
udlandet til Grønland, er ikke blevet udarbejdet, og 
denne del af initiativet har derfor ikke haft en effekt 
på beskæftigelsen. 

Undersøgelsen af mulighederne og rammerne for en 
finansieringsordning for udskiftning og 
modernisering af landbrugsmaskiner og andet er 
gennemført. Undersøgelsen foreslog en ny måde at 
give direkte støtte på. Undersøgelsen vurderede ikke
samfundsøkonomiske gevinster ved at ændre 
rammevilkårene, som det grønlandske landbrug 

drives under, og det er derfor ikke muligt at vurdere 
en beskæftigelseseffekt på baggrund af 
undersøgelsen. Vi konkluderer derfor, at 
undersøgelsen ikke har haft en effekt på 
beskæftigelsen. 

Indhandlingsanlæg
I finansieringen af initiativet er det beskrevet, at 
indsatsen for at øge erhvervs- og 
beskæftigelsesindsatsen i bygder og yderdistrikter 
tildeles 11 mio. kr. i 2015 og mindre i 2016 og 2017. 
Denne indsats kan opretholde arbejdspladser på 
indhandlingsanlæg og dermed opretholde 
beskæftigelsen i bygderne og yderdistrikter. 
Erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen fik dog flere 
midler i 2014, og beskæftigelsesstrategien har derfor 
ikke haft en ekstra effekt på beskæftigelsen, fordi der 
ikke er blevet tilført ekstra midler til initiativet som 
følge af beskæftigelsesstrategien. 



Mandetimeordninger
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Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
Mandetimeordningen havde til formål at imødegå 
ledighed ved at yde delvist økonomisk tilskud til 
oprettelse og opretholdelse af permanente 
arbejdspladser i kommunerne, så ledige borgere fik 
mulighed for at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Konkrete initiativer og handlinger

Handlingsplan
Ordningen er blevet undersøgt med henblik på at 
genindføre denne, eller tilrette andre ordninger med 
henblik på ovenstående formål.

Undersøgelsen er gennemført.

Finansiering
Der er i forbindelse med undersøgelsen af 
mulighederne for genindførelse af ordningen også 
undersøgt, hvordan der kan ydes tilskud til 
mandetimer eller lignende ordninger.

Der er afsat midler til initiativet.

Udgifter Der er ikke afsat midler til initiativet.

Effekt Naalakkersuisut har taget stilling til undersøgelsen og har valgt ikke at gå videre med ordningen pga. manglende 
relevans.

÷
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Anlæg af grusbaner i mindre byer
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1) Der er ikke udarbejdet en undersøgelse af mulighederne for etablering af grusbaner i mindre byer. Dette skal dog ses i lyset af det store arbejde, der pt. pågår med lufthavnsudvidelserne.

Fra 
Beskæftigelses-
strategien

Hensigt
At forbedre infrastrukturen og øge beskæftigelsen i 
mindre byer.

Konkrete indsatser og handlinger

Handlingsplan
Efter forbillede fra de nordlige regioner af Nunavut
undersøger Departementet for Erhverv, 
Arbejdsmarked og Handel pt. mulighederne for 
etablering af grusbaner i mindre byer, til brug for 
mindre fly, med lokal arbejdskraft.

Undersøgelsen er gennemført.1

Finansiering
Rapporten om mulighederne vil blive fremlagt på 
Efterårssamlingen 2015, hvorefter der vil blive taget 
stilling til finansieringen.

Der er afsat midler til initiativet.

Udgifter Der er ikke afsat midler til initiativet.

Effekt Initiativet har ikke haft en effekt på beskæftigelsen, fordi anlæg af grusbaner i mindre byer ikke blev gennemført.

÷

÷
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8
APPENDIKS



BEREGNINGER AF EFFEKTERNE AF 
INITIATIVERNE



Beregning af effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik
Initiativ 1 (jobportal), initiativ 2 (bedre udnyttelse af ressourcer) og 
initiativ 5 (mobilitetsfremmeydelse) er alle målrettet personer, som har 
kompetencer og er arbejdsmarkedsparate men som endnu ikke har et job, 
udelukkende fordi de ikke er matchet med den rette virksomhed. Vi 
vurderer, at initiativerne tilsammen har reduceret ledigheden med 60 til 
100 personer i perioden 2015-2018. 

Initiativerne øger mobiliteten og sænker friktionsledigheden. 
Friktionsledigheden er den ledighedsperiode, der opstår mellem jobskifte. 
Friktionsledigheden er ikke afhængig af konjunkturer, og derfor kan vi 
sige, at ændringer i friktionsledigheden skyldes beskæftigelsesstrategien. 
Effekten af initiativerne er vurderet på baggrund af reduktionen i antallet 
af friktionsledige blandt matchgruppe 1-ledige.

Antallet af friktionsledige antages approksimativt at være lig med det 
gennemsnitlige antal personer pr. måned, der er ledige i 1-3 måneder. 
Den korte ledighedsperiode er et udtryk for friktionsledigheden, fordi vi 
antager, at de personer, der kun er ledige 1-3 måneder, er jobparate. 

Det årlige antal af personer, der er ledige i 1 -3 måneder opgøres i 4. 
kvartal for hele det pågældende år. Ledighedstal er ofte defineret som 
antal personer pr. måned, og de kvartalvise tal omregnes derfor til 
månedlige tal under antagelse af, at de ledige i gennemsnit er ledig i 1,5 
måned. Herefter divideres med 12 for at omregne fra årligt gennemsnit til 
månedligt gennemsnit. Fx beregnes det gennemsnitlige månedlige antal 
personer, der er ledige i 1-3 måneder i 2014 ved følgende, se også tabel: 

4.540 ∗ 1,5
12

= 570 personer

Tilsvarende beregning foretages for 2018. Reduktionen i 
friktionsledigheden fra 2014 til 2018 er ved denne beregning 80 personer. 
Beregningen er dog behæftet med usikkerhed, og derfor antager vi, at 
friktionsledigheden er lig reduktionen i antallet af personer, der er ledige i 
1-3 måneder, +/- 25 pct., som også er vist med spændet i figuren. Med 
dette spænd finder vi, at friktionsledigheden er reduceret med 60 til 100 
personer i perioden 2014-2018.

Akkumuleret reduktion i friktionsledigheden, 2014-2018

Kilde: Baseret på Grønlands Statistik
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Antal personer

20172014 2015 20182016

60 personer

100 personer

Reduktion i 
friktionsledighed

4. kvartal 2014 4. kvartal 2018

Antal personer ledig i 1-3 
måneder 4.540 personer 3.920

Antal personer i gns. pr. 
måned 570 personer 490 personer

Ændring 2014 til 2018 570-490=80 personer. 
Usikkerhed +/- 25%: 60-100 personer



Beregning af effekten af øget optag på Majoriaq
Majoriaqs tilbud til ledige unge under 29 år er blevet 
forstærket med 100 elevkvoter i 2015 og yderligere 
150 elevkvoter i 2016 og frem. Initiativets målgruppe 
er bogligt svage elever, og der har derfor været fokus 
på ikke-boglig forløb, værkstedsforløb og jobtræning. 
Vi vurderer, at initiativet har bidraget til en 
reduktion i antallet af registrerede arbejdssøgende 
på ca. 260 personer i løbet af strategiperioden. Disse 
personer har enten fundet arbejde eller er under 
uddannelse som følge af deres forløb på Majoriaq.

Det øgede optag på Majoriaq vil i sig selv påvirke 
ledighedsstatistikkerne. Dette skyldes, at elever på 
Majoriaq ikke fremgår af ledighedsstatistikken, 
beskæftigelsesstatistikken eller 
uddannelsesstatistikken, når de er optaget på 
Majoriaq. Under et forløb på Majoriaq er den unge 
dermed en del af ungemålgruppen.

Vi forventer, at nogle unge i initiativets målgruppe vil 
droppe ud af forløbene, fordi de har sociale og 
personlige problemer, der forhindrer dem i at 
fuldføre forløbet. Disse unge vil ryge tilbage i 
ledighedsstatikstikken, se boksen til højre. De unge, 
der gennemfører forløbet, kan enten fortsætte i 
uddannelse, beskæftigelse eller ledighed. Hvis de 
unge forsætter i boglig opkvalificering eller 
erhvervsuddannelse efter endt forløb, fortsætter de i 
uddannelsessystemet og bliver en del af 
uddannelsesstatistikken. De unge, der fortsætter i 
uddannelse, ryger derfor ud af ledighedsstatistikken i 
et par år. Den fulde effekt af det øget optag på 
Majoriaq er derfor først indfaset om yderligere et par 
år. 

Beregning af effekten af øget optag på Majoriaq

Kilde: Copenhagen Economics, Skatte- og Velfærdskommissionen (2011): ”Vores velstand og velfærd – kræver handling 
nu”,  Naalakkersuisut (2015): ”Et trygt arbejdsmarked – Beskæftigelsesstrategi 2015”, den danske DREAM models 

uddannelsesfremskrivninger og Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
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Beregningen af effekten af øget optag på Majoriaq foretages på baggrund af statistikker og 
enkelte antagelser, som her opstilles: 

• Det antages, at 33% af det øgede optag er 15-17 årige. Da disse ikke indgår i 
ledighedsstatikstikken, tæller de ikke med i ledighedseffekten af initiativet.

• Det antages, at 80% af de 18-29 årige kommer fra matchgruppe 2 og 3

• Et værkstedsforløb eller jobtræning tager 10 måneder. Årscyklussen for eleverne er illustreret i 
rapportens hovedtekst og er gentaget nedenfor: 

– 40% af eleverne dropper ud i løbet af de første 10 måneder

– 12% af en årgang starter i boglig opkvalificering efter endt forløb

– 15% af en årgang starter på en erhvervsuddannelse efter endt forløb

– 15% af en årgang kommer i beskæftigelse efter endt forløb

– 18% af en årgang er ledige efter endt forløb

• Skatte- og Velfærdskommissionen (2011) vurderer, at frafaldsprocenten på boglig 
opkvalificering og erhvervsuddannelse er 25%. Blandt de studerende, der dropper ud af en 
uddannelse, får 22% arbejde. 

• I danske uddannelsesfremskrivninger er det en standardantagelse, at effekten af uddannelse 
har et ‘reduceret gennemslag’. Reduceret gennemslag betyder, at et øget 
uddannelsesniveau fører til en erhvervsdeltagelse på en tredjedel af den nuværende 
erhvervsdeltagelse i befolkningen. Dvs. at hvis den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse blandt 
personer med en erhvervsuddannelse er 90%, opnås der blandt ufaglærte personer, der 
opkvalificeres med en erhvervsuddannelse, en erhvervsdeltagelse på 30%. For personer med 
en faglig grunduddannelse antages det tilsvarende at 26% får job. I denne analyse benytter vi 
også disse standardantagelser. 



Beregning af effekten af øget antal revalideringsforløb
Revalidering bidrager til, at personer i den erhvervsaktive 
alder med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet, i omskoling eller i 
uddannelse. Vi vurderer, at et øget antal revalideringsforløb 
har øget beskæftigelsen med 70-100 personer og reduceret 
antallet af registrerede arbejdssøgende med 150-160 
personer. 

I beregningerne tager vi udgangspunkt i, at der kun er blevet 
tildelt virksomhedsrevalidering under initiativet, dvs. 
beskæftigelse med løntilskud. Virksomhedsrevalidering 
tager ca. 1 år, og derfor ryger revalidenderne ud af 
ledighedsstatistikkerne, mens de er i revalidering.

I beregningen af effekterne af revalidering benytter vi 
redegørelsen fra Arbejdsmarkedsredegørelse 2012/2013, 
som viser, at 27 pct. går fra revalidering til arbejde. 

Dette resultat korrigeres som beskrevet i hovedteksten, fordi 
førtidspensionsreformen påvirker beskæftigelseseffekten 
negativt, og fordi kommunerne er blevet bedre til at hjælpe 
borgere, hvilket påvirker beskæftigelseseffekten positivt. 

På baggrund af interviews og Naalakkersuisut (2018)1

antager vi, at 50 pct. af revalidenderne ville have været 
ledige i matchgruppe 2 og 3 uden initiativet, og at de 
restende 50 pct. ville blive tildelt førtidspension. Dette 
svarer til, at antallet af matchgruppe 2 og 3-ledige reduceres 
med mellem 30 og 36 pct.2

Vi beregner den akkumulerede ændring på ledigheden som 
følge af de ekstra revalideringsforløb i perioden 2015-2018 i 
forhold til 2014 i forhold til en situation uden initiativet. 
Antallet af revalideringsforløb i perioden er opgjort i 
Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017. 

Effekten af revalideringsforløb

Note: *Data for 2018 er ukendt og derfor beregnet på baggrund af den faktiske stigning fra 2016 til 2017.
Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsredegørelse 2012/2013 og 

Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017
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Antal personer

1) Naalakkersuisut (2018), ”Statusrapport om førtidspensionsreform” / 2) Hvis beskæftigelseseffekten er 27% er effekten på matchgruppe 2 og 3-ledige: (100% - 27%) * 50% = ca. 36%. Hvis beskæftigelseseffekten er 40% 
er effekten på matchgruppe 2 og 3-ledige: (100% - 40%) * 50% = 30%

2015 2016 2017 2018

Antal revalideringsforløb 272 400 413 426*

Antal ekstra revalideringsforløb i 
forhold til 2014 +8 +136 +149 +162*

Effektvurdering: arbejde
27%-40% af de 
ekstra forløb i 

2015

27%-40% af de 
ekstra forløb i 

2016

27%-40% af 
halvdelen af de 

ekstra forløb i 
2017 og 15% af 
resten (førtids-
pensionister)

- Nu på arbejde 0 27%*8 til 40%*8 = 
2 til 3 personer

27%*136 til 
40%*136 = 37 til 

54 personer

(27%*149*50%) + 
(15%*149*50%) til 
(40%*149*50%) + 
(15%*149*50%) = 
31 -41 personer

I alt: +70 – +98 personer i beskæftigelse

Effektvurdering: matchgruppe 2 og 3
30%-36% af de 
ekstra forløb i 

2015

30%-36% af de 
ekstra forløb i 

2016

30%-36% af 
halvdelen af de 

ekstra forløb i 
2017 (resten er 

førtids-
pensionister)

- Nu i matchgruppe 2 og 3 0 30%*8 til 36%*8 = 
2 til 3 personer

30%*136 til 
36%*136 = 41 til 

49 personer

(30%*149*50%) til 
(36%*149*50%) = 
22 -27 personer

Forskel hvis halvdelen af 
revalideringsforløbene er 
matchgruppe 2 og 3-ledige

0 - 8*50% = -4 
personer

2 til 3 personer -
136*50% = -65 til 

-66 personer

41 til 49 personer 
- 149*50% = -26 
til -34 personer

22 til 27 personer 
- 162*50% = -54 
til -59 personer

I alt: -149 til -163 som registrerede arbejdssøgende



Beregning af effekten af øget opkvalificering af arbejdsstyrken
Opkvalificeringen af arbejdsstyrken sker ved 
deltagelse på PKU-kurser. I perioden 2016-2018 har 
der samlet været ”en stigning” på 246 registrerede 
arbejdssøgende PKU-kursister. Denne stigning kan 
dog forklares af, at der under højkonjunkturen 
naturligt har været færre deltagere på byggebranche-
kurser. Derudover har kontor og turisme kurser i 
højere grad henvendt sig til ufaglærte i arbejde og 
dermed haft fokus på fastholdelse af arbejdskraft. 
Faldet i antal kurser i byggebranchen ekskluderes for 
ikke at give misvisende resultater; hvis fx 90 ud af 
100 kursister fik job efter deltagelse på et PKU-
kursus i 2015 er beskæftigelseseffekten 90 pct. Hvis 
9 ud af 10 kursister kommer i job efter det samme 
kursus i 2018 er beskæftigelseseffekten fortsat 90 
pct. Fordi der er færre deltagere i 2018, viser vores 
simple beregning dog, at der er kommet 9 – 90 = 81 

”ekstra” ledige i løbet af strategiperioden. Fordi 
stigningen i antal registrerede arbejdssøgende i 
byggebranchen og kontor og turisme kan forklares af 
højkonjunktur og ændret målgruppe, ekskluderer vi 
disse to brancher fra beregningen. Vi finder, at 
antallet af registrerede arbejdssøgende er faldet med 
135 personer i løbet af strategiperioden.

Vi gør opmærksom på, at ændringen i antal 
registrerede arbejdssøgende blandt de kursister, der 
deltog på et kursus i 2018 endnu er ukendt. Effekten 
for 2018 beregnes derfor ud fra den gennemsnitlige 
ændring i andelen af registrerede arbejdssøgende før 
og efter kurset i 2016 og 2017 for hver af brancherne 
og sammenholdes med det faktiske antal deltagere i 
2018. Derved haves en forventet effekt i 2018, men 
resultaterne bør tolkes med forsigtighed.

Under en højkonjunktur vil der opstå mange nye 
jobs. Reduktionen i antallet af registrerede 
arbejdssøgende på 135 overvurderer derfor den 
isolerede effekt af initiativet. En del af reduktionen 
ville også have sket uden beskæftigelsesstrategien, 
fordi det generelt er nemmere at finde job under en 
højkonjunktur. I følsomhedsanalysen på de følgende 
sider er det beskrevet, at ændringen i den 
strukturelle ledighed, som er den ledighed 
beskæftigelsesstrategien påvirker, udgør 30 pct. af 
ændringen i den faktiske ledighed. På baggrund af 
disse estimater vurderer vi, at beskæftigelseseffekten 
af initiativet er 30 pct. af reduktionen i antal 
registrerede arbejdssøgende, som har deltaget på et 
PKU-kursus i løbet af strategiperioden. Dette svarer 
til ca. 40 jobs, se tabellen. 

Ændring i antal registrerede arbejdssøgende, som har deltaget på et PKU-kursus

Kilde: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked og Copenhagen Economics
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Reduktion i antal registrerede arbejdssøgende i forhold til 2015

Ændring i antal registrerede arbejdssøgende 246 ekstra registrerede arbejdssøgende

Ændring uden byggebranchen og kontor og turisme 135 færre registrerede arbejdssøgende

Korrektion for højkonjunktur 135 * 30% = ca. 40 personer

Noter

Byggebranchen ekskluderes, fordi ændring i antal registrerede arbejdssøgende på disse 
kurser kan forklares af højkonjunkturen. Ændring i antal registrerede arbejdssøgende på 
kontor og turisme kurser ekskluderes, fordi der hovedsagligt optages ufaglærte i arbejde på 
disse kurser.
For at isolere strategiens bidrag måler vi effekten i forhold til 2015, hvor der endnu ikke var 
indgået nye aftaler med brancheskolerne.
Effekten korrigeres for højkonjunkturen.



Beregning af effekterne af initiativer, der øger efterspørgslen 
efter hjemmehørende arbejdskraft
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1) Global vækst og multiplikator stammer fra Naalakkersuisut (2016), ”Turismeudvikling i Grønland – hvad skal der til?”

Øget tilsyn med udefrakommende arbejdskraft
Det øgede antal tilsyn med grønlandske virksomheder har medført, at nogle 
sager bliver sendt til politiet. I perioden 2015-2018 er 15 sager blevet overført 
til politiet til videre behandling. 

Hvis hver sag overdraget til politiet svarer til ét job, som nu kan besættes med 
hjemmehørende arbejdskraft er beskæftigelsen steget med 15 personer. 

Under en højkonjunktur vil der opstå mange nye jobs. De 15 jobs, der er blevet 
skabt som følge af initiativet, ville derfor i nogen grad være blevet besat af 
arbejdskraft, som pga. højkonjunkturen ville have fundet job i en anden 
virksomhed. I følsomhedsanalysen på de følgende sider er det beskrevet, at 
ændringen i den strukturelle ledighed, som er den ledighed 
beskæftigelsesstrategien påvirker, udgør 30-35 pct. af ændringen i den 
faktiske ledighed. På baggrund af disse estimater vurderer vi, at effekten af 
initiativet er 30-35 pct. af de 15 sager overdraget til politiet, hvilket svarer til 
ca. 5 jobs, se tabel. Disse jobs bliver besat af jobparate ledige, og tilsynene 
øger derfor beskæftigelsen og reducerer ledigheden. 

Nedsættelse af krydstogtspassagerafgiften
Nedsættelsen af krydstogspassagerafgiften har medvirket til en stigning i 
antallet af krydstogtpassagerer og dermed også en stigning i beskæftigelsen i 
turismeerhvervet på ca. 20 personer.

I 2014 var der 20.200 krydstogspassagerer i Grønland. I perioden 2014-2017 
er antallet af krydstogtspassagerer steget til 27.400, og hvis den 
gennemsnitlige vækst fra 2014 til 2017 fortsætter, svarer dette til 30.300 
krydstogtspassagerer i 2018. Stigningen i antallet af passagerer kan bl.a. 
skyldes højkonjunkturen. For at vurdere den isolerede effekt af strategien, 
deles stigningen fra 2014 til 2018 op i to dele – konjunkturstigning og stigning 
pga. initiativet.  Konjunkturstigningen beregnes på baggrund af den globale 
trend1, som har været en stigning på 6 pct. om året. Givet denne stigning siden 
2014 ville antallet af passagerer have været 25.500 i 2018, se tabel. Vi 
vurderer, at forskellen mellem den faktiske stigning og den globale vækst 
(4.800 turister) skyldes krydstogtsafgiftsnedsættelsen. 

Naalakkersuisut (2016) finder, at én ekstra turist skaber 0,004 årsværk. En 
stigning på 4.800 turister skaber ca. 20 årsværk, hvilket vi vurderer er 
effekten af strategien. 

2018

Antal passagerer 30.300

Beregnet antal passagerer ved 
global vækst på 6% per år siden 
20141

20.200*1,064 = 25.500

Forskel 30.300-25.500 = 4.800

Multiplikator1 0,004

Antal årsværk skabt ved øget 
antal passagerer 4.800*0,004 = 20 årsværk

2018

Antal sager overdraget til politiet 15

Korrektionsfaktor pga. 
højkonjunktur 30%-35%

Antal nye jobs 15*0,3 til 15*0,35 = ca. 5 jobs



Effekter af initiativerne

Kilde: Grønlands Statistik, Arbejdsmarkedsredegørelse 2016/2017 og Copenhagen Economics
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Akkumuleret effekt på 
beskæftigelsen

Akkumuleret effekt på 
ledigheden (jobparate)

Akkumuleret effekt på antal 
registrerede 
arbejdssøgende

Aktiv arbejdsmarkedspolitik +60 - +100 -60 - -100 -60 - -100

Initiativer rettet mod 
matchgruppe 2 og 3 +170 - +200 -210 -410 - -420

- Majoriaq +100 -210 -260

- Revalidering +70 - +100 - -150 - 160

- Matchgruppering - - -

Opkvalificering af arbejdsstyrken +40 -40 -40

Flere jobs for lokale +25 -25 -25

- Øget tilsyn med 
udefrakommende arbejdskraft +5 -5 -5

- Krydstogtsturisme +20 -20 -20

Samlet effekt +295 - +365 -335 - -375 -535 - -585

1 5

8

2

4

7
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FØLSOMHEDSANALYSE



Udviklingen i strukturledigheden kan afspejle de samlede effekter 
af beskæftigelsesstrategien
I dette afsnit undersøger vi, om ledighedsfaldet 
siden 2014 er et udtryk for stigende økonomisk 
aktivitet (konjunkturfremgang), eller om faldet 
skyldes en forbedring af de underliggende 
strukturer på arbejdsmarkedet, herunder 
initiativerne i beskæftigelsesstrategien.

Vi baserer denne skelnen på en beregning af 
strukturledigheden, som udtrykker den 
underliggende udvikling i ledigheden renset for 
udsvingene i den økonomiske aktivitet. 
Strukturledigheden kan tolkes som det 
ligevægtsniveau, som ledigheden ville 
stabilisere sig på, hvis alle løn- og 
pristilpasninger i økonomien altid fandt sted 
øjeblikkeligt, jf. boksen.

Figuren viser resultatet af vores beregning, som 
er baseret på de offentligt tilgængelige årlige 
tidsserier fra Grønlands Statistik. Vi finder, at 
strukturledigheden er faldet siden 2014, men at 
faldet er meget begrænset i forhold til den 
faktiske ledighed.

Udviklingen i strukturledigheden (hvor 
konjunktureffekterne er renset væk) kan være 
en god indikator for den samlede størrelse af 
effekterne af beskæftigelsesstrategien – men er 
det ikke nødvendigvis. Foruden de elementer, 
der indgår i beskæftigelsesstrategien, herunder

- arbejdsmarkedspolitikken
- skatte- og understøttelsessystemet

kan strukturledigheden også påvirkes af andre 
forhold som

- overenskomstsystemet
- styrkeforholdet mellem arbejdsmarkedets 

parter
- konkurrencesituationen i erhvervslivet
- mismatch mellem arbejdstagernes 

kompetencer og arbejdsgivernes behov1

- mismatch mellem den geografiske fordeling 
af arbejdstagerne og arbejdsgiverne1

Hvis disse forhold har ændret sig i løbet af 
strategiperioden, er det beregnede fald i 
strukturledigheden ikke nødvendigvis et udtryk 
for effekterne af beskæftigelsesstrategien.

Faktisk og (beregnet) strukturel ledighed

Kilde: Baseret på Grønlands Statistik
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Antal registrerede arbejdssøgende i byerne ift. 
befolkningen i byerne fra 17-64 år

1) Udover hvad hhv. PKU-kurserne og mobilitetsfremmeydelsen i beskæftigelsesstrategien har korrigeret for
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Udsving i ledigheden skyldes 
ufleksible lønninger
Ledigheden bevæger sig op og ned i 
takt med konjunkturerne, fordi 
lønniveauet af forskellige årsager ikke 
øjeblikkeligt tilpasser sig til den aktuelle 
situation på arbejdsmarkedet. Hvis 
lønningerne var fuldt fleksible, ville de i 
princippet hele tiden kunne tilpasse sig, 
så ledigheden altid ville være (stort set) 
uændret. Med fuldt fleksible lønninger 
ville en stigende efterspørgsel efter 
arbejdskraft under et 
konjunkturopsving, som vi fx har set 
siden 2014, alene medføre et højere 
lønniveau og ikke en lavere ledighed.



Den økonomiske aktivitet ligger aktuelt over det strukturelle 
niveau, og ledigheden ligger under det strukturelle niveau
Forskellen mellem den faktiske ledighed og den 
strukturelle ledighed kalder vi ledighedsgap’et. 
Tilsvarende har vi beregnet outputgap’et som 
forskellen mellem faktisk og strukturelt output (målt 
ved BNP).

Når outputgap’et er positivt, er der højkonjunktur og 
et højt aktivitetsniveau i økonomien. I disse perioder 
ansætter virksomhederne flere medarbejdere, og 
ledigheden falder (ledighedsgap’et er negativt). Det 
omvendte gælder under en lavkonjunktur.

Figuren herunder viser, at den økonomiske aktivitet 
aktuelt ligger over det strukturelle niveau, og 
ledigheden ligger under det strukturelle niveau.

Forskel mellem faktisk og strukturel produktion (outputgap) og ledighed (ledighed)

Note: Outputgabet angiver forskellen mellem den faktiske produktion og den (beregnede) strukturelle produktion og udgør et mål for kapacitetsudnyttelsen i økonomien. 
Ledighedsgabet angiver forskellen mellem den faktiske ledighed og det (beregnede) strukturelle ledighedsniveau, som er foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling.

Outputgabet er baseret på realt BNP per indbygger fra 17-64 år. Før 2003 er BNP deflateret med forbrugerprisindekset i januar. 
Kilde: Baseret på Grønlands Statistik
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I praksis er det svært at skelne mellem en strukturel 
udvikling og konjunktureffekter. Der findes mange 
metoder til at kvantificere strukturledigheden. Fælles 
for metoderne er, at de forsøger at komme uden om 
det problem, at den strukturelle ledighed ikke kan 
observeres, og at der ikke findes data for alle 
størrelser, der kan tænkes at påvirke den strukturelle 
ledighed.

Beregningerne tager ofte udgangspunkt i NAIRU-
begrebet (Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment), som er den ledighed, der er forenelig 
med en konstant inflation på kort sigt, jf. boksen om 
den teoretiske baggrund.

Vi benytter en simpel metode, hvor vi forener de to 

ligninger (1) og (2), og estimerer parameteren a ved at 
regressere ledigheden (u) på ændringen i inflationen 
(π – π-1) og en konstant. Med årlige data fra 1990 til 
2018 estimerer vi a til 0,34, jf. figuren herunder.

Med estimatet for a kan vi nu for hvert år beregne 
højresiden af ligningen

ū + v/α = (π – π-1)/α + u

Vi har dermed en tidsserie for summen ū + v/α. Vi 
deler denne sum op i en langsigtet trend, den 
strukturelle ledighed ū, og kortsigtet støj, v/α, ved 
hjælpe af et Hodrick-Prescott (HP) filter med 
parameterværdi 100. Dermed ender vi med en 
tidsserie for den strukturelle ledighed.

Beregningen af den strukturelle ledighed

1) I en lille åben økonomi som den grønlandske giver de lavere reallønninger en konkurrencemæssig fordel i forhold til udlandet, hvilket giver virksomhederne mulighed for at overtage markedsandele, øge 
produktion og øge beskæftigelsen. Beskæftigelsen kan ligeledes stige i den offentlige sektor, da en lavere realløn giver mulighed for at ansætte flere indenfor samme budget. Vi antager at restleddet v er 
normalfordelt med en middelværdi på 0 / 2) For yderligere information se fx https://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html

Den teoretiske baggrund
Vores beregning af den strukturelle ledighed 
tager udgangspunkt i den forventnings-
udvidede Phillipskurve, som beskriver det 
teoretiske forhold mellem inflation og 
ledighed2:

(1)   π – πe = α(ū – u) + v

(1) viser, at inflation, der ikke er forventet, (π 
> πe), vil sænke ledigheden (u) til at være 
lavere end den strukturelle niveau (ū). v er et 
stokastisk restled.

Én teoretisk forklaring på relationen er, at det 
nominelle lønniveau er fastlagt i 
overenskomstaftaler. En ikke-forventet 
stigning i inflationen vil derfor medføre et fald 
i reallønnen, som får virksomhederne til at 
øge beskæftigelsen, og ledigheden falder.1

En simpel antagelse om den forventede 
inflation (πe) er, at folk har statiske 
forventninger, dvs. de forventer, at dette års 
inflation svarer til sidste års inflation: 

(2)   πe = π-1

Tilsammen viser de to ligninger, at inflationen 
accelererer, når ledigheden er lavere end 
det strukturelle niveau, og omvendt. Det 
strukturelle ledighedsniveau (ū) svarer derfor 
til det ledighedsniveau, der giver en konstant 
inflation på kort sigt (π = π-1), og kaldes derfor 
Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment. Det strukturelle ledigheds-
niveau er ikke konstant med kan påvirkes af 
strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet.

Den forventningsudvidede Phillipskurve i Grønland 1990-2018
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Note: Inflationen er opgjort som den relative ændring i forbrugerprisindekset i januar i indeværende år ift. foregående år. 
Ledigheden er opgjort som antallet af registrerede arbejdssøgende i byerne divideret med befolkningen i byerne i 

aldersgrupperne18-64 hhv. 18-65 år.
Kilde: Baseret på Grønlands Statistik
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30-35 pct. af ledighedsfaldet siden 2014 kan tilskrives 
strukturelle forhold, men resultatet er usikkert
Vi finder i følsomhedsanalysen, at det strukturelle 
ledighedsfalds andel af det faktiske ledighedsfald 
varierer relativt meget på tværs af 
følsomhedsanalyser, se tabel nedenfor. 
Gennemsnitligt finder vi, at den strukturelle ledighed 
er faldet med knap 30 pct. siden 2014. I denne 
udregning benytter vi kun ledighedsfald og ikke 
stigninger, fordi vi ved, at den strukturelle ledighed 
må været faldet i løbet af den undersøgte periode. 
Følsomhedsanalysen viser derfor, at 30 pct. af det 
samlede fald i ledigheden siden 2014 kan tilskrives 
de underliggende strukturelle forhold på 
arbejdsmarkedet, herunder effekterne af 
beskæftigelsesstrategien. Ændringer i strukturelle 
forhold kan dog også skyldes andre faktorer end 
beskæftigelsesstrategien. Resultatet på 30 pct. 
stemmer overens med hovedtekstens fund på 35 pct. 
(se side 7). Vi vurderer derfor, at 35 pct. er det bedst 
mulige estimat på beskæftigelsesstrategiens effekt. 

Vi er stadig klar over, at resultatet er behæftet med 
betydelig usikkerhed, da der er mange faldgrupper 
og usikkerheder, når man forsøger at kontrollere for 
konjunkturer.

Den store variation i resultaterne i tabellen skyldes 
usikkerheden forbundet med analysens metode og 
med datagrundlaget. Resultatet er særligt følsomt 
overfor, hvilket mål for inflationen, der benyttes. 
Som udgangspunkt er inflationen opgjort som den 
relative ændring i prisindekset i januar samme år ift. 
januar foregående år. Hvis prisindekset i juli 
benyttes i stedet, viser analysen en stigning i den 
strukturelle ledighed fra 2014-2018.
Hvis den forventede inflation baseres på et 
gennemsnit over de sidste tre års inflation i stedet for 
foregående års inflation, falder den strukturelle 
andel af ledighedsfaldet fra 2014-2018 til 3,5 pct. 
Phillipskurven er altså behæftet med usikkerhed, og 

beregning af den strukturelle ledighed er derfor også 
behæftet med en vis usikkerhed.

Til gengæld er analysen forholdsvis robust overfor 
den tidsperiode, der anvendes til at estimere 
parameteren a i Phillips-kurverelationen. 
Resultaterne er stort set uændrede, hvis perioden 
2000-2018 benyttes i stedet for perioden 1990-2018.

Vi benytter resultatet på 30-35 pct., når effekten af 
opkvalificering af arbejdsstyrken og øget tilsyn med 
udefrakommende arbejdskraft skal beregnes. 
Personer, der er kommet i beskæftigelse som følge af 
dette initiativ, ville pga. højkonjunkturen 
sandsynligvis have fundet arbejde et andet sted. Vi 
vurderer, at 30-35 pct. af den observerede stigning 
kan tilskrives initiativerne og dermed den 
strukturelle ændring, og de restende 65-70 pct. kan 
tilskrives højkonjunkturen.  
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1) Bygderne er ikke medregnet i denne analyse.

Periode 1990-2018 2000-2018 Gennemsnit af resultater 
større end 0

Inflation baseret på prisindeks i ---- Inflationsforventning baseret på sidste års inflation ----

- Januar 13,1% (-0,34) 11,2% (-0,26)

(13,1%+11,2%+13,1%+11,2%+3,5
%+118,4%)/6 ~ 30%

- Juli -51,6% (-0,13) -56,1% (-0,12)

Inflationsforventning baseret på ---- Inflation baseret på prisindeks i januar ----

- Sidste års inflation 13,1% (-0,34) 11,2% (-0,26)

- Sidste tre års inflation 3,5% (-0,56) -1,7% (-0,42)

- Samme års PL-inflation i Danmark 118,4% (0,27)

Følsomhedsanalyse
Andel af ledighedsfald siden 2014, der er strukturelt (parameter i Phillips-kurve-relationen i parentes)
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