
By- og bygdebørns uddannelse og erhvervsindkomst

Indledning

Naalakkersuisut har en målsætning om, at 2/3 af arbejdsstyrken skal have en

kompetencegivende uddannelse i 2020 og i 2010 går 20 % af det offentlige budget til

uddannelsesområdet. Uddannelse til den enkelte giver et personligt afkast gennem højere

løn, stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre redskaber til at klare sig i et

moderne samfund. Det giver også et samfundsmæssigt afkast gennem højere

produktivitet og højere skattebetalinger. Udover de direkte effekter der lige er nævnt, er

der også positive, indirekte effekter af uddannelse. På arbejdspladsen øges

produktiviteten også for kollegerne. Og personligt giver en uddannelse bedre muligheder

for at give sine børn trygge opvækstvilkår og dermed øges deres chance for at få en

uddannelse.

Der er også omkostninger ved at tage en uddannelse og disse omkostninger kan også

gøres op på et personligt og samfundsmæssigt plan. De direkte samfundsøkonomiske

omkostninger omfatter i Grønland bl.a., uddannelsesstøtte, bygninger, kollegier og

lærerkræfter. De direkte personlige omkostninger er små og består hovedsagligt af

udgifter til undervisningsmateriale (bøger og evt. computer). En stor, indirekte omkostning

ved uddannelse er den tid som den enkelte bruger på uddannelse. Hvis alternativet til den

brugte tid på uddannelse, er at arbejde og have en indkomst, så går samfundet glip af

skatteindbetalinger og den enkelte må i en periode nøjes med en lavere indkomst, mens

hun er under uddannelse.

I den forstand kan uddannelse sammenlignes med en investering idet der er en

omkostning i dag, som først betales tilbage efter noget tid. Uddannelsesvalget 

investeringsbeslutningen - foretages af den enkelte, men beslutningen medfører, at både

den enkelte og samfundet berøres af omkostninger og gevinster.

I denne analyse er der fokuseret på afkastet af uddannelse i form af en stigning i individuel

indkomst. Dette er en indikator for både det personlige og det samfundsmæssige afkast

ved uddannelse, men det dækker ikke de indirekte gevinster ved uddannelse, ej heller

omkostningerne. Derfor bliver resultaterne ikke en komplet vurdering af hvorvidt

uddannelse er en god investering, hverken samfundsmæssigt eller personligt. Studier af



dette viser dog, at selvom omkostningerne ved uddannelse kan være høje, så er der et

positivt netto afkast af uddannelse, både individuelt og samfundsmæssigt (Staxton (2000)

og Danmarks Økonomiske Råd (2003).

Denne analyse belyser sammenhænge mellem uddannelse, og den efterfølgende

indtjening med særlig fokus på de forskelle, der kan følge af, at folkeskoleårene er

foregået i enten en by eller i en bygd. Til dette formål har Grønlands Statistik etableret

registerdata med fødselsårgangene 1971-76 og 1981-86. For disse årgange indgår data

for uddannelsesniveau, aktuel bopæl, indkomst m.m.

Disse data viser, at i 2006 havde omkring halvdelen af en fødselsårgang opnået en

kompetencegivende uddannelse. Når uddannelsesniveau sammenholdes med de

individuelle indkomster finder man, at der er et betydeligt personligt og

samfundsøkonomisk afkast af kompetencegivende uddannelser i Grønland.

Resultaterne viser også, at der er et særlig stort samfundsmæssigt tab knyttet til

grundskoleforløb i bygderne. Dette tab ses dels ved, at i) færre bygdebørn end bybørn

fuldfører en kompetencegivende uddannelse, og dels ved, ii) at bygdebørn med en given

uddannelse tjener mindre end bybørn med samme uddannelse. Hvis bygdebørn både

opnåede samme uddannelses- og indkomstresultat som bybørn, ville deres

gennemsnitlige indkomst have været 41 pct. højere. Og gennemsnitsindkomsten for hele

gruppen født i 1971-76, bygde- såvel som bybørn, ville dermed have været 8,3 pct. højere.

Det viser sig, at disse tab i høj grad skyldes at bygdebørn har lavere indkomst, men der er

også en betydelig effekt af at bygdebørn ikke opnår samme uddannelsesniveau som

bybørn. Endelig er der også en tendens til, at bygdebørn i højere grad bosætter sig i en

bygd som voksne.

Data og metode

Det er nødvendigt, at de personer der inkluderes i analysen har nået en alder, hvor det er

rimeligt, at antage, at de fleste har afsluttet deres ønskede uddannelse. For at analysere

effekten af uddannelse på løn, er det også vigtigt, at de personer der inkluderes har haft

nogle år på arbejdsmarkedet og dermed opnået noget erfaring. Det betyder, at man gerne

vil inkludere personer der er som minimum er 30 år, men gerne ældre.
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Da et af analysens fokuspunkter er den enkeltes grundskoleforløb, så er det nødvendigt,

at der findes oplysninger om, hvor den enkelte har gået i folkeskole. Da der i Grønland

ikke er en lang tradition for at lave registerdata, er det ikke muligt at gå langt tilbage i tiden,

selvom dette kunne være interessant.
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Grundpopulation

De ældste årgange der opfylder at have afsluttet uddannelsesforløb og samtidig være

unge nok til at findes i de nationale registre, er årgangene fra 1971-76.

Boks 1 Registerdata for årgangene født 1971 til 1976 henholdsvis 1981 til 1986

Datamaterialet, som analysen bygger på, er registerdata fra Grønlands Statistik. Der er tale om

data for individer for årgangene født fra 1971 til 1976 og bosiddende i Grønland i 2006. Foruden

en række oplysninger om bosted under opvækst er der tilføjet oplysninger for år 2006 om

indkomstforhold og uddannelsesstatus i henholdsvis 1996 og 2006. Til belysning af udviklingen i

uddannelsesmønstret er der endvidere tilføjet de samme oplysninger om årgangene født fra 1981

til 1986 i 2006.

I analysen ses der blandt andet bort fra personer, der er født uden for Grønland, og personer, der

har modtaget deres grundskoleforløb i både en by og i en bygd. Også personer med opvækst i

atypiske bygder, fortrinsvis lufthavnbygder, ses der bort fra. Den anvendte population fremgår af

tabellen herunder:

Population i registerdata

Bruttopopulation
a. Personer født uden for Grønland
b. Personer med opvækst i lufthavnsbygder mv.
c. Personer med grundskole i b.§de by og bygd
Nettopopulation til afsnit 3 (bruttopopula-tion
korrigeret for a. - c.)
d. Førtidspensionister
e. Personer med uobserveret erhvervsindkomst
Nettopopulation til afsnit 4 og 5 (bruttopopula-tion
korrigeret for a. - e.)

Årgangene 1971 -76
3496

215
36

387
2882

112
61

2727

Årgangene 1981 - 86
4923

146
32

524
4252

Ikke beregnet
Ikke beregnet
Ikke beregnet

Anm.: Tallene angiver antal personer i grupperne i datamaterialet. Tallene i søjlerne summer ikke, idet grupperne
overlapper hinanden. Eksempelvis kan en person med grundskolebaggrund i både en byskole og en bygdeskole
være førtidspensionist i 2006, og begge forhold - både grundskoleforløbet i by og bygd og statusen som
førtidspensionist - medfører at personen er frasorteret i analysen af afkast af uddannelse.

I analysen er der brug for at kunne skelne mellem grundskoleforløb i en by og i en bygd.

Da disse oplysninger ikke er registreret i Grønlands Statistik, er der konstrueret en

variabel der kan bruges som approksimation. Et grundskoleforløb i en byer defineret som

en person bosiddende i en by i alderen 6 - 12 år (ikke nødvendigvis den samme by).

Tilsvarende er et grundskoleforløb i en bygd defineret som en person bosiddende i en

bygd i alderen 6 - 12 år (ikke nødvendigvis samme bygd). På denne måde er der skelnet

mellem bybørn og bygdebørn.
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De første registreringer af antal fødsler startede i 1973, og ifølge Grønlands Statistik blev

der i årene 1973-1976 født i alt 3480 i Grønland. Det svarer til 870 om året i gennemsnit.

Hvis man bruger dette som fødselstal for 1971 og 1972 fås, at der i perioden 1971-1976

blev født 5220 personer i Grønland 1
. Da vi i denne analyse også har brug for at kunne

måle uddannelses- og indkomstniveau i Grønland betragter vi kun den del af de 5220 der

var bosiddende i Grønland i 2006. Derfor er udgangspunktet en bruttopopulation på 3496.

Der er altså formentlig omkring 1700 personer (svarende til ca. 1/3 af alle der er født i de

årgange) der ikke er med i analysen. Nogle af disse 1700 er døde i mellemtiden, men

størsteparten har bosat sig uden for Grønland, fortrinsvis Danmark. Nogle er flyttet tidligt

fra Grønland fordi deres forældre er flyttet til udlandet efter at have arbejdet en periode i

Grønland. Andre igen er flyttet for at få en uddannelse og er på målingstidspunktet, 2006,

ikke bosiddende i Grønland. Om der her er tale om "brain drain", kan ikke belyses i denne

undersøgelse.

Oplysninger om de individuelle uddannelser er trukket fra registret over personer der

modtager uddannelsesstøtte fra selvstyret. Uddannelser der er gennemført uden

uddannelsesstøtte fra selvstyret figurerer således ikke i de nedenstående resultater og

analyser.

Uddannelsesniveau

De forskellige uddannelser placeret i fire kategorier, hvoraf kun tre af disse betragtes som

kompetencegivende. Den fjerde kategori benævnes "grundskole", men dækker i realiteten

over en ret heterogen gruppe. I denne gruppe indgår således: personer der ikke har

afsluttet folkeskole, personer der har afsluttet folkeskole med afgangsprøve, personer der

er i gang med en uddannelse, personer der er på orlov fra en uddannelse og personer der

har gennemført en studieforberedende uddannelse. Et fællestræk for disse personer er, at

alle personerne i gruppen som minimum har fuldført et grundskoleforløb fra 1. - 7. klasse,

hvilket også har været bestemmende for navngivning af gruppen.

I uddannelsesplanen er målsætningen defineret ud fra Internationl Standard Classification

of Education, ISCED, og siger, at 2/3 af arbejdsstyrken skal have et uddannelsesniveau,

l Ved at bruge de cpr. nr., der er tildelt efterfølgende, kan man udlede nogle andre - og måske mere præcise - fødselstal
for disse årgange. Men det kræver dybdegående analyse af befolkningsstatistikkerne fra 1973 og frem til i dag. Dette
vil være ud over denne analyses formål.
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svarende til mindst IseED-klasse 3 (upper secondary school). Men Grønlands Statistik

registrerer uddannelserne efter egne definitioner og standarder.

Det vurderes, at de fleste i kategorien "grundskole" har afsluttet folkeskolen eller en

studieforberedende uddannelse. Antallet af personer der er i gang med en uddannelse

eller er på orlov fra en uddannelse vurderes at være lille, da analysen måler personer i

starten af 30'erne. Det antages også, at der er få der ikke afslutter folkeskolen.

Den højeste fuldførte uddannelse er defineret som den uddannelse, der er afsluttet

senest. Dermed er det antaget, at hvis en person afslutter en uddannelse, så har den

samme person ikke afsluttet en højere uddannelse tidligere. Denne definition betyder

desuden, at personer der har en uddannelse og derefter er påbegyndt, men ikke afsluttet

en anden uddannelse, falder i kategorien "grundskole". Der er mulige skævheder

forbundet med begge, de ovennævnte fejlkilder, men nettoeffekten kan ikke måles.

I datasættet indgår kun oplysninger om uddannelse for personer, som har fået

uddannelsesstøtte fra Selvstyret. Personer, der har fået løn under deres

uddannelsesstilling eller gennemført en uddannelse med dansk uddannelsesstøtte, er

således ikke medtaget (men indgår i kategorien "grundskole"). Det må derfor antages, at

det reelle uddannelsesniveau i Grønland er højere, og at resultaterne der er rapporteret

her, undervurderer det reelle uddannelsesniveau.

De to potentielle fejlkilder; definitionen af højest fuldførte uddannelse og at der kun er

registreret personer der har modtaget grønlandsk SU under uddannelse vil alt andet lige

betyde, at denne analyse undervurderer det reelle uddannelsesniveau- Et konservativt

estimat er, at medregnes de der har gennemført en kompetencegivende uddannelse uden

at være registreret her, udgør omkring 5 % af årgangen. Dermed har omkring 50 % af en

ungdomsårgang en kompetencegivende uddannelse.

Indkomst

Til belysningen af afkastet af uddannelse tages der i analysen udgangspunkt i et

erhvervsindkomstbegreb bestående af personlig indkomst, som indeholder både a- og b

indkomst, korrigeret for overførselsindkomster. Personer, hvor det ikke er muligt at

beregne en erhvervsindkomst, samt førtidspensionister indgår derfor ikke

nettopopulationen til afkastberegningerne. Se i øvrigt bilag 1 for en nærmere diskussion af
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de anvendte indkomstbegreber og en nærmere beskrivelse af den udvalgte population

Der laves også en beregning af uddannelsesafkastet på den disponible indkomst. Den

disponible indkomst defineres som personlig indkomst plus boligsikring og børnetilskud,

men minus den betalte skaf. Det vil sige den samlede indkomst den enkelte har til

rådighed, når skatten er betalt.

I analysen er det antaget, at den enkeltes erhvervsindkomst i høj grad kan forklares af

uddannelsesniveauet, erhvervserfaring, bosted og grundskoleforløb.

Men der er andre faktorer der er med til at afgøre erhvervsindkomsten også. Andre

menneskelige egenskaber og evner spiller en rolle når erhvervsindkomsten dannes.

Sammenligner man for eksempel to personer med samme uddannelse, så vil den der har

de bedste evner eller personlige egenskaber ofte få en højere erhvervsindkomst. Samtidig

er der en tendens til, at den med de bedste evner også tager den højeste uddannelse. I

denne analyse kan man ikke adskille effekten fra at have taget en uddannelse og de

personlige evner. Derfor kommer man i denne analyse til at overvurdere det personlige

afkast fra uddannelse.

På det samfundsmæssige plan er det ikke nok at se måle afkastet af uddannelse på den

enkeltes erhvervsindkomst. For eksempel øger uddannelse ikke kun den enkeltes

produktivitet, men også kollegernes produktivitet kan stige. Derudover er det i den

internationale konkurrence vigtigt at have en veluddannet arbejdsstyrke når der skal

tiltrækkes udenlandske investorer. Det samfundsmæssige afkast af uddannelse

undervurderes derfor i denne analyse.

2 Betalt skat er beregnet under antagelsen, at alle har de samme fradrag, hvilket for de fleste er forkert, men som i
gennemsnit er mere præcist.
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3. Uddannelsesniveauet

Formålet med denne analyse er at måle afkastet af uddannelse, og derfor er det

nødvendigt at kende uddannelsesniveauet for populationen. Beskrivelsen af

uddannelsesniveauet er interessant i sig selv, og i det følgende er der særligt fokus på

forskelle i uddannelsesniveauet mellem bybørn og bygdebørn.

Tabel 1: Højeste fuldførte uddannelse for årgangene 1971-1976 i 1996 og 2006 (pct.)

I alt Grundskole i by Grundskole i bygd

Højeste fuldførte uddannelse 1996 2006 1996 2006 1996 2006

Grundskole 77,4 54,9 75,1 49,7 83,6 69,0

Faglig grunduddannelse 20,9 35,8 22,8 39,0 15,9 27,5

Kort videregående uddannelse 1,5 8,3 1,9 10,1 0,5 3,4

Videregående uddannelse 0,2 1,0 0,2 1,3 0,1

I alt 100 100 100 100 100 100

Tabellen viser, at af alle personer født mellem 1971 og 1976 har 45,1 % pct. ifølge

registeroplysningerne opnået en kompetencegivende uddannelse i 2006. Men det mest

slående resultat i tabellen, er det betydelige "uddannelsesmæssige gab", der er mellem

personer, der er opvokset i bygderne henholdsvis byerne. Omkring 2/3 af bygdebørnene

havde således ikke gennemført en kompetencegivende uddannelse, da de i 2006 var 30

35 år gamle. Blandt bybørnene i undersøgelsen var denne andel på 50 pct.

Tabel 1 viser, at 75 pct. af årgangene 1971-76 havde grundskole som højeste fuldførte

uddannelse i 1996, hvor de var i begyndelsen af 20'erne. Blandt dem, der havde taget en

kompetencegivende uddannelse, var en faglig grunduddannelse dominerende. En del af

de unge var dengang stadig undervejs i et uddannelsesforløb, og ti år senere - i 2006 

var uddannelsesniveauet derfor steget noget. Fremgangen spores inden for alle

kompetencegivende uddannelser.

De faglige grunduddannelser er den helt dominerende uddannelsesform for unge, der har

haft deres grundlæggende skoleår i en bygd. Faglige grunduddannelser er knapt så

dominerende blandt unge, der har haft deres grundlæggende skoleår i en by. Det hører til

undtagelsen, at unge med deres grundlæggende skoleår i en bygd tager en videregående

uddannelse, mens det er mere hyppigt blandt unge fra byerne.
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Tabel 1 viser, at 54,9 %. af personer født mellem 1971 og 1976 endnu ikke har opnået en

kompetencegivende uddannelse i 2006 3
. Det tilsvarende tal i Danmark er ifølge Danmarks

Statistik 25 % (se Statistikbanken; KRHFU1). Dette tal er sammenligneligt, men dækker

kun over personer med dansk oprindelse der er født i perioden 1972 - 1975 (30 - 34

årige)4. Disse størrelsesordener illustrerer, at Grønland har et meget stort

uddannelsesmæssigt efterslæb.

Det bemærkes, at data viser, at omkring 2/3 af populationen har været registreret på en

kompetencegivende uddannelse. Når den gennemførte andel er omkring halvdelen, og

ikke 2/3, så skyldes det, at der er et stort frafald på de kompetencegivende uddannelser.

Boks 2. Særlige omstændigheder for bygdebørneme

Bygdeskoler og byskoler er opbygget på forskllige måder og det er en mulig forklaring på de

store forskelle denne analyse dokumenterer i uddannelsesniveauet, afhængigt af hvor man

har haft sit grundskoleforløb.

I Politisk-Økonomisk beretning 2009 er der anført flere forskelle mellem opbygningen af

byskoler og bygdeskoler, blandt andet at:

I bygdeskolerne har over halvdelen, nemlig 53 pct. af underviserne ikke en egentlig

læreruddannelse, hvorimod det kun er tilfældet for 20 pct. i byskolerne.

I en række mindre bygdeskoler, 11 bygdeskoler ud af 54 har eksempelvis under 10

elever, som undervises i ikke-årgangsfordelte klasser.

I de fleste bygder kan børnene ikke afslutte folkeskoleuddannelsen til og med 10

klasse i bygden, men må typisk tage de afsluttende klasser, 7.-10. klasse, i den

nærmeste by. I tilknytning til skolegangen bor disse børn fra bygderne typisk i

skolehjem. Disse fungerer i en række tilfælde ikke optimalt, idet manglende kontrol og

omsorg for de unge mennesker blandt andet betyder, at der i en række tilfælde

udvikles uheldige adfærdsmønstre.

Disse forhold gør, at bygdebørn i stilles over for mere belastende indlæringsvilkår end

bybørn, og det er naturligt, at antage, at det er det, der afspejler sig i hyppigheden og arten af

kompetencegivende uddannelse.

3 Dette tal er nærmere 50 %, når de der har taget en kompetencegivende uddannelse uden grønlandsk uddannelsesstøtte
medregnes.
4 Derudover er uddannelsesniveauet defineret en anelse anderledes. Grundskole er for de danske data defineret som:
Grundskole + almengymnasial og erhvervsgymnasial uddannelse. Alle øvrige uddannelser udgør således tilsammen 75
%.
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Forskel på bygdeskoler

Når der tales om bygdeskoler og byskoler, så er det en generalisering som dækker over

en stor spredning; både mellem byer og bygder og internt mellem byer og bygder.
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Figur 1: Byer og bygder hvori årgangene 1971-76 modtog deres
grundskoleuddannelse, rangeret efter andelen af årgangene, der har opnået en
kompetencegivende uddannelse i 2006
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Figur l.b: Bygder
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Anm,: Søjlerne markerer andelen af årgangene 1971-76, som havde en kompetencegivende uddannelse i 2006, I
figurerne er bygder med under IO individer fra årgangene udeladt, hvorved der fås 17 byer og 35 bygder.
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Der var stor forskel på hvor velfungerende de forskellige bygdeskoler var i slutningen af

70'erne og begyndelsen af 80'erne. De i den henseende bedste bygder har en meget høj

andel - i visse tilfælde op mod 70 pct. - af årgangene 1971-76, der har opnået en

kompetencegivende uddannelse, jf. figur 1. Det er væsentligt over landsgennemsnittet.

Men gennemsnittet for bygderne er markant lavere end landsgennemsnittet. Det

bemærkes i den forbindelse, at selvom der i ovenstående figur kun er medtaget skoler

med mere end 10 elever, så betyder enkeltobservationer meget for det samlede resultat

for den enkelte bygdeskole, hvilket tilsiger en større spredning.

For så vidt angår byerne er spredningen i andelen af unge fra 1971-76 årgangen, der

opnåede et højere uddannelsesniveau end folkeskolen, betydeligt mindre. Ittoqqortormiut

er dog en markant undtagelse.

Ses der bort fra Ittoqqortormiut, så er Maniitsoq den by der sender færrest elever videre i

uddannelsessystemet. Men Maniitsoq ligger med en højere andel end gennemsnittet for

bygderne. De bygder der sender en stor andel af eleverne videre i uddannelsessystemet

klarer sig dog ligeså godt - eller endda lidt bedre - en de bedste byer. Overordnet set må

man dog konkludere, at bygdeskolerne generelt ligger under byskolerne i niveau.

Udviklingen i uddannelsesniveauet

For at afdække, om der over tid er sket væsentlige ændringer i uddannelsesniveauet, er

der lavet en sammenligning af uddannelsesniveauet for årgangene 1981-86 i 2006 med

årgangene 1971-76 i 1996.

Denne analyse undersøger altså personernes uddannelsesniveau på et tidspunkt, hvor de

generationer aldersmæssigt er i starten af 20'erne. I forhold til tabel 1 er der derfor

inkluderet den uddannelseskategori der hedder studieforberedende uddannelse. Denne er

ikke kompetencegivende, men er medtaget alligevel for at kompensere for, at ikke alle har

kunnet afslutte et kompetencegivende uddannelsesforløb når de er i starten af 20'erne. En

studieforberedende uddannelse er et skridt på vejen i uddannelsesforløbet.
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Tabel 2: Sammenligning af højeste fuldførte uddannelsesniveau i 1996 for

årgangene 1971-76 og højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2006 for årgangene

1981-86. (pct.)

I alt Grundskole i by

Argangene Argangene Argangene Argangen

Grundskole i bygd

Argangene Argangen

1971-76 i

1996

1981 -86 i 1971 -76 i e 1981 -86 1971 -76 i e 1981 -86

2006 1996 i 2006 1996 i 2006

Grundskole 71,0 77,3 66,6 76,0 82,6 82,0

Studieforberedende 6,5 10,4 8,5 12,3 1,0 4,0

uddannelse

Faglig grunduddannelse 20,9 11,5 22,8 10,8 15,9 13,8

Kort videregående 1,5 0,8 1,9 0,9 0,5 0,3

uddannelse

Videregående uddannelse 0,2 0,0 0,2 0,0

I alt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Beregningerne for årgangene 1971-76 er baseret på 2.885 individobservationer og for årgangene

1981-86 på 4.253 individobservationer.

Af ovenstående tabel kan man se, at der er flere bybørn der kun har gennemført

grundskole blandt aO'er generationen i forhold til 70'er generationen, hvorimod situationen

for bygdebørnene er uændret. Det er bekymrende, at der ikke er sket en forhøjelse af

uddannelsesniveauet på de ti år denne undersøgelse dækker.

En forklaring på, at der ikke er sket en forbedring, men nærmere en forværring, kan være,

at der er flere blandt aO'er generationen der fortsat er i gang med en uddannelse på

målingstidspunktet, dvs. i starten af 20'erne. Ved også at inkludere de der er aktive på en

uddannelse fås et mere nuanceret billede.
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Tabel 3: Sammenligning af højeste fuldførte eller igangværende uddannelsesniveau

1996 for årgangene 1971-76 og højeste fuldførte eller igangværende

uddannelsesniveau i 2006 for årgangene 1981-86. (pct.)

I alt Grundskole i by

Argangene Argangene Argangene Argangen

Grundskole i bygd

Argangene Argangen

1971-76 i

1996

1981 -86 i 1971 -76 i e 1981 -86 1971 -76 i e 1981 -86

2006 1996 i 2006 1996 i 2006

Grundskole 61,0 62,8 55,2 60,0 76,5 73,0

Studieforberedende 8,0 14,9 10,3 17,6 1,2 5,7

uddannelse

Faglig grunduddannelse 28,7 21,2 31,5 21,3 21,3 21,0

Kort videregående 1,9 0,9 2,5 1,1 0,5 0,3

uddannelse

Videregående uddannelse 0,3 0,2 0,4 0,2

I alt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Beregningerne for årgangene 1971-76 er baseret på 2.885 individobservationer og for årgangene

1981-86 på 4.253 individobservationer.

Tabellen ovenfor viser, at der er nogenlunde lige mange der er i gang med eller har

gennemført en kompetencegivende uddannelse når man sammenligner de to

generationer.

Uddannelsesmønsteret ser dog ud til at have rykket sig. Blandt aO'er generationen er der

en større andel der er i gang med eller har gennemført en studieforberedende

uddannelse, mens der er færre blandt aO'er generationen på samtlige de andre

uddannelseskategorier.

En potentiel fejlkilde er, at det i dataudvælgelsen har været et kriterium at personerne er

bosiddende i Grønland i 2006. Derfor kan man heller ikke se, hvor mange af aO'er

generationen der er aktive på en videregående uddannelse i Danmark i 2006, da de ikke

samtidig er bosiddende i Grønland. Flere får en studieforberedende uddannelse giver

forhåbninger om, at der er flere der er i gang med en videregående uddannelse og derfor

vil man først kunne genfinde dem i de grønlandske befolkningsregistre når de er flyttet

tilbage.

Opsamling på uddannelsesniveauet
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Det "uddannelsesmæssige gab" mellem bybørn og bygdebørn som er vist i tabel 1

dokumenterer, at der er strukturel forskel på de uddannelsesmæssige resultater eleverne

fra bygdeskolerne kommer ud med i sammenligning med eleverne fra byskolerne. I

bygderne er skolerne, af naturlige årsager ganske små, og underviserne er i langt højere

grad timelærere end egentligt uddannede undervisere, jf. boks 2. Alt sammen noget der

betyder, at bygdeskoleeleverne skal bruge flere ressourcer på at komme videre i

uddannelsesforløbet og det er med til at skabe den skævhed vi ser i tabel 1.

Andre mere kulturelt betingede forhold kan også have indflydelse på de unges

uddannelsesmæssige valg og fravalg. Social arver svær at bryde og især når der i

bygderne også er få rollemodeller, som kan overbevise de unge mennesker om at

uddannelse betaler sig.

Når man ser på fordelingen af elever der har fået en kompetencegivende uddannelse er

det slående, at der er så stor spredning blandt bygderne. Det er altså lykkes for nogle

bygdeskoler at få sendt deres elever videre med gode muligheder for at gennemføre en

kompetencegivende uddannelse. En nærmere analyse af årsagen til denne store

spredning ville kunne bidrage til at opstille best practice, som kunne inspirere de bygder

der klarer sig mindre godt i denne undersøgelse.

Samlet set er der en tendens til, at de unge er længere undervejs i uddannelsessystemet,

og der er sket et skift fra de faglige grunduddannelser til studieforberedende uddannelser.

Dette skift er mest markant i byerne. Der er dog endnu ikke tegn på, at de der har

gennemført de studieforberedende uddannelser i højere grad tager videregående

uddannelser. Denne udvikling må betegnes som uheldig da en studieforberedende

uddannelse ikke er kompetencegivende i sig selv, men er tænkt som et springbræt videre i

uddannelsessystemet. Det er endvidere bekymrende, at der tilsyneladende er en

nedadgående tendens i andelen af bybørn, der får en kompetencegivende uddannelse.

Grønlands Økonomiske Råd ønsker også

uddannelsesniveauet i Grønland.

fremtiden at lave analyser af

4. Fordeling af erhvervsindkomst

Ligesom det er nødvendigt at kende uddannelsesniveauet for at beregne afkastet af
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uddannelse, er det nødvendigt at kunne måle værdien af uddannelse. I denne analyse

bruges erhvervsindkomsten til at måle afkastet af uddannelse., Erhvervsindkomst måler

markedsværdien af den enkeltes arbejde og derfor giver den en indikation af både det

personlige og det samfundsmæssige afkast af uddannelse. Erhvervsindkomst er her

defineret som a- og b-indkomst renset for offentlige overførsler. Se bilag 1 for en nærmere

beskrivelse af indkomstbegrebet.

Tabel 4 viser, at personer med en kompetencegivende uddannelse har markant højere

erhvervsindkomst i 2006 end personer, der ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Desuden kan man af tabellen se, at den gennemsnitlige erhvervsindkomst er stigende

med uddannelsesniveauet.

Tabel 4: Gennemsnitlig erhvervsindkomst i kroner for årgang 1971-76 fordelt på

højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2006 og efter grundskoleforløb.

Grundskole

Faglig grunduddannelse

Kort videregående

uddannelse

Videregående uddannelse

Alle

Grundskole I by

168.744 kr.

223.328kr.

287.901 kr.

355.683 kr.

205.426kr.

Grundskole I bygd

111.576 kr.

176.273 kr.

244.205 kr.

135.178 kr.

Alle

150.557 kr.

213.958kr.

281.931 kr.

365.073kr.

186.261 kr.

Anm.: Erhvervsindkomsten i tabellen er a- og b-indkomst korrigeret for takstmæssig hjælp. Der er kun

medtaget gennemsnitstal, hvor der er mindst tre observationer.

I tabellen er der valgt at opdele datamaterialet i bybørn og bygdebørn. Der er en markant

forskel i den gennemsnitlige indkomst - også inden for samme uddannelsesniveau. Dette

resultat betyder, at der er store omkostninger, personligt og samfundsmæssigt, forbundet

med at have gået i folkeskole i en bygd. Det skal dog bemærkes, at denne lønforskel er

aftagende med uddannelse. Der er således en gennemsnitlig indkomstforskel på 55.000

kr. for personer uden kompetencegivende uddannelse; svarende til omkring 50 %. Den

samme forskel er på kun 35.000 kr., eller 15 %, for personer med en kort videregående

uddannelse.

Det spiller formentlig også ind, at bygdebørn i langt højere grad end bybørn efterfølgende
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bosætter sig i en bygd. Da udbuddet af stillinger, der kræver en videregående uddannelse

er begrænset eller ikke eksisterende i bygder, er der færre der kan udnytte deres

uddannelser her. Der er en vis vandring fra bygd til by, men det er få, der bevæger sig den

anden vej. Da indkomsterne generelt er lavere i bygderne, vil dette have indflydelse på

fordelingen af indkomster.
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Tabel 5: Gennemsnitlig erhvervsindkomst kroner for årgang 1971-76 fordelt på

grundskoleforløb samt bosted i 2006.

Grundskole i by Grundskole i bygd

Bosted i by i 2006 Kroner 203.974 155.403

Antal 1879 347

Bosted i bygd i 2006 Kroner 183.625 113.663

Antal 87 393

Anm.: Der er i tabellen medtaget personer med erhvervsindkomst på O kr., hvorved der er 2.706 personer.

Personer med erhvervsindkomst på O kr. udgår af mincerregressionen, da indkomsten skal transformeres

logaritmisk.

Overordnet set har bybørn i gennemsnit højere indkomst end bygdebørn, da de er bedre

uddannet og i højere grad bor i byerne, hvor indkomsterne er højere.

Der kan også være andre forklaringer på forskelle i indkomsterne, end grundskole og

bosted, hvilket imidlertid ikke kan ses i tabelS. For eksempel kan forskelle i

arbejdsindsatsen i form af antallet af arbejdede timer, eller størrelsen af den uformelle

økonomi. Disse effekter vurderes dog ikke at være så store, at de kan forklare de store

indtjeningsforskelle, der er mellem by og bygd.

Det generelle billede, se figur 2 nedenfor, er, at spredningen i bygdebørnenes

erhvervsindkomster er mindre end i bybørnenes erhvervsindkomster. Kun lidt over 10 pet.

af bygdebørnene har således en erhvervsindkomst over 250.000 kr., mens over 30 pet. af

bybørnene havde højere erhvervsindkomst end 250.000 kr. i 2006. Bygdebørnenes

erhvervsindkomster er i højere grad end bybørnenes koncentreret under 150.000 kr.
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Fi ur 2: Indkomstfordelin
pct.
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Kilde: Grønlands Statistik, registerdata samt egne beregninger. Indkomstbegrebet er erhvervsindkomst, som anvendt i
dette kapitel.

Opsamling på fordelingen af erhvervsindkomst

Det kan konkluderes, at erhvervsindkomsten i gennemsnit er højere i byerne og at

erhvervsindkomsterne i gennemsnit er højere når uddannelsesniveauet stiger.

Det er især interessant, at hvis man er bosiddende i en bygd og har haft et

grundskoleforløb i en bygd, så ligger gennemsnitsindkomsten på 70 % af en SIK

mindsteløn for ufaglærte.

Det er ikke muligt at se, om det er, fordi man er bosiddende i en bygd, eller fordi man har

haft grundskole i en bygd der betyder mest for den lave erhvervsindkomst.

5. Afkast af uddannelse

Ovenfor er uddannelsesniveauet og fordelingen af erhvervsindkomst beskrevet. I dette

afsnit vil der blive præsenteret resultater der kvantificerer ændringen

gennemsnitsindkomsten ved at gennemføre en højere uddannelse. Derudover kan man af

disse resultater få en fornemmelse af, om det er at have haft grundskoleforløb i en bygd

eller, om det er at være bosiddende i en bygd, der har størst betydning for den lavere

erhvervsindkomst.
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Resultaterne, som her præsenteres, er lavet på baggrund af en regression af en

indkomstfunktion for 1971-76 årgangene i indkomståret 2006. I regressionen er

erhvervsindkomst en funktion af en række forklarende variable. Metoden, der er benyttet,

er den såkaldte Mincerregression, hvor de primære forklaringsfaktorer for

erhvervsindkomst er uddannelsesniveau og erhvervserfaring. I bilag 2 er der givet en

nærmere gennemgang af metoden.

Estimation af indkomstfunktionen tager, ud over det opnåede uddannelsesniveau og

erhvervserfaring, højde for, hvor personen har gået i grundskole (bybarn eller bygdebarn).

Der korrigeres også for, om personen er bosiddende i by eller bygd. Resultaterne af

mineerestimationen fremgår af nedenstående tabel, og parameterestimaterne til

uddannelsesniveauet fortolkes som den procentvise ændring i erhveNsindkomsten, som

et opnået uddannelsesniveau ud over grundskoleuddannelsen indebærer. En faglig

grunduddannelse indebærer, ifølge resultaterne af regressionen, at erhvervsindkomsten er

46 pet. højere end hvis personen alene havde grundskoleuddannelsen som højeste

opnåede uddannelsesniveau.

Tabel 6. Regression af erhvervsindkomst

Uddannelsesvariable:

Har grundskole fra bygd

Har faglig grunduddannelse

Har kort videregående uddannelse

Har videregående uddannelse

Øvrige variable:

Konstantled i regression

Bor i bygd i 2006

Potentiel erfaring

Potentiel erfaring kvadreret

Parameterestimat

-0,25*

0,46*

0,75*

1,03*

11,48*

-0,10 (p = 0,0523)

0,02

-0,00

Standardfejl

0,04

0,04

0,08

0,18

0,37

0,05

0,06

0,00

Anm.: * angiver, at variablen er signifikant på 1 % signifikansniveau.

Overordnet set er der betydelige, signifikante gevinster knyttet til uddannelse. En faglig

grunduddannelse vil styrke den årlige erhvervsindkomst med 46 pet. i forhold til at have

grundskole som højeste opnåede uddannelsesniveau. En kort videregående uddannelse
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giver et afkast på 75 pet., mens en videregående uddannelse har et afkast på lidt over 100

pet.

Uanset hvilket uddannelsesniveau man ender på, så er uddannelse forbundet med en stor

personlig gevinst i form af højere løn. Samtidig er det en gevinst for samfundet når

uddannelsesniveauet stiger da det giver højere produktivitet, højere skattebetalinger og

også potentielt øger produktiviteten blandt kollegaerne.

Analysen viser til gengæld også, at der er knyttet et signifikant negativt afkast, på 25 pet.,

af at have modtaget folkeskoleundervisning i en bygd. Betydningen af grundskoleforløbet

kan således have en varig effekt for både den enkelte og for samfundet.

Af resultaterne kan man også se, at det giver lavere erhvervsindkomst, at være

bosiddende i en bygd, men denne effekt er mindre (og mere usikker) end at have haft

grundskole i en bygd.

Af tabel 4 kan man se, at de højeste erhvervsindkomster er blandt de højest uddannede. I

Grønland bliver der gennem skattebetalinger overført indkomst fra de høje indkomster til

de lave indkomster. Derfor vil skattesystemet også overføre noget af den personlige

gevinst ved uddannelse der er dokumenteret i tabel 6, ovenfor. For den enkelte er det den

disponible indkomst, der er relevant når beslutningen om uddannelse træffes. Derfor er

det relevant også at måle afkastet af uddannelse på den disponible indkomst.

Tabel 7 Regression af disponibel indkomst

Parameterestimat Standardfejl

Uddannelsesvariable:

Har grundskole fra bygd -0,19* 0,02

Har faglig grunduddannelse 0,31 * 0,03

Har kort videregående uddannelse 0,56* 0,05

Har videregående uddannelse 0,76* 0,11

Øvrige variable:

Konstantled i regression 11,47* 0,24

Bor i bygd i 2006 -0,08* 0,03

Potentiel erfaring 0,00 0,03

Potentiel erfaring kvadreret 0,00 0,00
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Anm.: * angiver, at variablen er signifikant på 1 % signifikansniveau.

Tabellen ovenfor viser resultaterne af effekten af uddannelse på den beregnede disponible

indkomst. Det giver et billede af den personlige gevinst ved at tage en uddannelse. Her

ses det, at det har negativ betydning for den disponible indkomst om man har haft et

grundskoleforløb i en bygd; hele 19 % lavere disponibel indkomst. Der er til gengæld

markante positive effekter af at tage en uddannelse. En faglig grunduddannelse giver

således 31 % mere i disponibel indkomst sammenlignet med en gennemsnitsindkomst for

en uudannet. Tilsvarende er indkomsten hhv. 56 % og 76 % højere når man tager en kort

eller lang videregående uddannelse. Resultaterne viser også, at hvis man er bosiddende i

en bygd, så har man i gennemsnit 8 % lavere disponibel indkomst.

Sammenlignes resultaterne af regressionen på disponibel indkomst (nettoindkomstbegreb)

med regressionen på erhvervsindkomsten (bruttoindkomstbegreb) ser man som forventet,

at der sker en reduktion i det personlige afkast ved at tage en uddannelse. Og da der er

en tydelig effekt af uddannelse på indkomst, er afkastet af uddannelse efter skat mindre,

end afkastet målt før skat. Det er dog vigtigt at pointere, at der også er en markant

personlig gevinst ved at få en uddannelse i form af større almen viden og dernæst bedre

forudsætninger for at gøre sig gældende i samfundslivet generelt.

Uanset om man måler på erhvervsindkomst eller disponibel indkomst, så giver erfaring,

ifølge denne undersøgelse, ikke højere indkomst. Dette kan hovedsagligt tilskrives, at det

på målingstidspunktet ikke har været muligt for personerne i undersøgelsen at opbygge

tilstrækkelig stor erfaring. Det er sandsynligt, at der efter yderligere 10 år ville være en

effekt af erfaring på indkomsten.

I en sammenligning med afkastet af uddannelse i Danmark kan man se, at der er et større

afkast af uddannelse i Grønland. I Vækstredegørelse 2007 fra Økonomi- og

Erhvervsministeriet fremgår det, at i Danmark, er den disponible indkomst for faglærte er 5

- 6 % højere end ufaglærte og den disponible indkomst for personer med en lang

videregående uddannelse har i gennemsnit 42 - 45 % højere løn end ufaglærte. Det

større afkast ved uddannelse afspejler den større indkomstspredning der er i Grønland.

Det indikerer også, at forskellen i produktiviteten er større i Grønland end i Danmark,

hvilket til dels kan skyldes, at der er en ret stor gruppe i Grønland der ikke har taget en

kompetencegivende uddannelse.
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Det teoretiske tab ved grundskoleforløb i en bygd

På baggrund af de ovenstående resultater kan man lave en række tankeeksperimenter for

at anskueliggøre størrelsesordenen af det personlige og samfundsmæssige afkast af at

have gennemført grundskoleforløb i en bygd. I tankeeksperimenterne kan man beskrive,

hvordan indkomsterne ville have været, hvis bygdebørnene havde haft et grundskoleforløb

som var ligeså godt som bybørnenes.

I det første tankeeksperiment, forestiller vi os, at bygdebørn har samme erhvervsindkomst

som bybørn, givet deres uddannelsesniveau. resultaterne fra regression af

erhvervsindkomst, jf tabel 7, kan man se, at bygdebørn generelt har 25 % lavere

erhvervsindkomst end bybørn. I dette tankeeksperiment lader vi som om denne forskel

ikke eksisterer. Hvis bygdebørnene havde haft samme erhvervsindkomst som bybørnene,

givet deres uddannelsesniveau, ville bygdebørnenes erhvervsindkomst i gennemsnit have

været 28 % højere end den er i dag5
. For hele kohorten, født i perioden 1971-76, ville den

samlede indkomstmasse have været 5,6 % større, hvis bygdebørn havde haft højere

erhvervsindkomst.

Denne potentielle stigning i erhvervsindkomst skyldes mange forhold, men ikke

uddannelse. Det kan fortolkes som den direkte konsekvens af at være vokset op og have

haft sin skolegang i en bygd - uanset om man øger uddannelsesniveauet eller ej.

det andet tankeeksperiment forestiller vi os, at bygdebørn opnår samme

uddannelsesniveau som bybørn. Vi så i tabel 1 at bybørn generelt har et højere

uddannelsesniveau end bygdebørn. Det betyder, at vi i dette tankeeksperiment forestiller

os, at et grundskoleforløb i en bygd giver samme motivation og mulighed for at få en

kompetencegivende uddannelse. Som angivet i boks 1, er der flere forhold der betyder, at

bygdebørn ikke får samme uddannelsesniveau. Resultaterne af dette tankeeksperiment

viser, at bygdebørns erhvervsindkomst i gennemsnit ville være 13 % højere. Det en

markant personlig gevinst ved at hive indkomst- og uddannelsesniveauet i bygderne op på

byernes niveau. For hele kohorten født i perioden 1971-76 ville den samfundsmæssige

gevinst være en øget indkomst på 2,7 %.

, Dette tal er tæt på, men ikke identisk med de 25 %, der er beregnet i tabel 4.7. Differencen skyldes, at der i dette
tankeeksperiment ikke er taget højde for bosted og erfaring, kun uddannelse. I regressionen er der taget højde for alle
disse dimensioner.
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Den direkte gevinst ved at bygdebørn får samme uddannelsesniveau som bybørn vil give

en forskel både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Det tredje scenarie er en kombination af de to første scenarier. Det vil sige, at vi her

forestiller os, at bygdebørn både får samme indkomst- og samme uddannelsesniveau.

Dette svarer til at alle bygder fungerede ligesom en by på de ting vi måler i denne analyse.

Resultaterne af dette tankeeksperiment viser, at bygdebørns erhvervsindkomst i

gennemsnit ville være 41 % højere. Der er en markant personlig gevinst ved at hive

indkomst- og uddannelsesniveauet bygderne op på byernes niveau. Den

samfundsmæssige gevinst vil være en øget indkomst på 8,3 %.

Hvis man yderligere antager, at disse 70-er generationer er repræsentative for hele

befolkningen betyder det, i en statisk analyse, at indkomsten i samfundet er 5,6 % mindre,

fordi bygdebørn har deres opvækst i en bygd. Dermed er skatteindtægterne mindst 5,6 %

mindre end de ville have været, hvis bygdebefolkningen havde haft grundskoleforløb i en

by, fordi vi her måler på erhvervsindkomsten, som er et bruttoindkomstbegreb. Der er

derfor store samfundsmæssige gevinster ved at give bygdebørn et grundskoleforløb der er

ligeså godt som bybørnene, også selvom det ikke betyder, at flere får en uddannelse.

Naalakkersuisuts har en målsætning om, at 2/3 af arbejdsstyrken skal have en

kompetencegivende uddannelse. For at anskueliggøre det samfundsmæssige afkast af at

Naalakkersuisuts målsætning gennemføres, kan et yderligere tankeeksperiment udføres,

hvor både by- og bygdebørns uddannelsesniveau hæves til 2/3.

I udgangspunktet er der på landsplan omkring 45 % der har en kompetencegivende

uddannelse, jf tabel 1, så for at leve op til målsætningen, skal 23 % af eleverne flyttes fra

grunduddannelse til en af de tre kompetencegivende uddannelseskategorier. Effekten af

øget uddannelse på indkomsterne afhænger af hvordan man vælger at tildele denne

gruppe en kompetencegivende uddannelse. Denne gruppe svarer til målsætningen i

uddannelsesniveau i 2020 og kaldes herefter U20.

Først betragter vi en situation, hvor U20 gives en uddannelse, der følger samme mønster

som bybørnene. I tabel 1, kan man se, at, af de bybørn der opnår en kompetencegivende
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uddannelse, får 76 % en faglig grunduddannelse, 21 % får en kortere videregående

uddannelse og 3 % får en videregående uddannelse. Hvis vi bruger dette som

fordelingsnøgle for U20, medfører det, at de samlede indkomster for årgangene 1971-76

vil stige med 16 %.

Hvis vi derimod antager, at U20 gives en faglig grunduddannelse, medfører det en stigning

i indkomsterne for årgangene 1971-76 på 14 %. En forhøjelse af BNP med 14 - 16 %

svarer til 1,5 - 1,7 mia. kr.

I tankeeksperimenterne er der tale om statiske betragtninger. Man de ændringer, der

lægges op til, vil have flere dynamiske virkninger der ikke er indregnet. For eksempel vil et

større udbud af uddannet arbejdskraft påvirke løndannelsen. Umiddelbart vil øget udbud

af kvalificeret arbejdskraft medføre faldende lønninger, men en mere produktiv

arbejdsstyrke vil måske føre til øget jobskabelse, som vil presse lønningerne op ad.

Såfremt den grønlandske arbejdsstyrke får et højere uddannelsesniveau, vil det også

medføre, at behovet for importeret arbejdskraft bliver mindre. Disse effekter er ikke

inkluderet i beregningerne og der er derfor tale om teoretiske resultater fra

tankeeksperimenterne. Disse "ligevægtseffekter" vil dog næppe være kraftige nok til at

ændre væsentligt på resultaterne.

6. Konklusion

Formålet med denne analyse var at belyse afkastet af uddannelse Grønland og

resultaterne giver anledning til flere konklusioner.

Undersøgelsen påviser, at uddannelsesniveauet i Grønland er væsentligt lavere end

uddannelsesniveauet i Danmark. I Grønland har omkring halvdelen af befolkningen der er

født i årene 1971-76 en kompetencegivende uddannelse, hvor det i Danmark er omkring

75 % for personer født i årene 1972-75 der har opnået en kompetencegivende

uddannelse.

Det vises i undersøgelsen, at uddannelsesniveauet er højest i byerne, hvor omkring 55 %

af de undersøgte årgange har fået en kompetencegivende uddannelse, hvorimod det
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tilsvarende tal for bygderne kun er 31 %. Personer der har haft et grundskoleforløb i en

bygd er altså ikke lige så tilbøjelige til at få en kompetencegivende uddannelse som

personer der har haft et grundskoleforløb i en by.

Resultatet af nærværende undersøgelser viser, at når uddannelsesniveauet stiger, så

stiger gennemsnitsindkomsten også. Den personlige erhvervsindkomst er 56 % højere

med en faglig grunduddannelse sammenlignet med at have afsluttet et grundskoleforløb

som højeste uddannelsesniveau. Tilsvarende er den personlige erhvervsindkomst 103 %

højere med en lang videregående uddannelse sammenlignet med kun at have afsluttet et

grundskoleforløb som højeste uddannelsesniveau.

Bygdebørn får 25 % lavere erhvervsindkomst i gennemsnit alene som følge af deres

grundskoleforløb. Det er bemærkelsesværdigt, at denne difference i erhvervsindkomst er

uafhængig af uddannelsesniveau.

Dermed viser denne undersøgelser, at bygdebørn bliver ramt to gange. For det første får

de et lavere uddannelsesniveau og dermed får de lavere erhvervsindkomst, og for det

andet får de en lavere erhvervsindkomst, selvom de opnår en kompetencegivende

uddannelse.

I arbejdet omkring måling af uddannelse er det blevet klart, at Grønlands Statistik ikke

opgør uddannelserne efter ISCED standarderne, selvom målsætningen

uddannelsesplanen er defineret efter disse standarder. Økonomisk Råd anbefaler, at der

tages initiativ til, allerede nu, at klassificere uddannelserne efter ISCED protokollatet,

således at effekten af uddannelsesplanen kan sammenlignes med målsætningen.
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Bilag 1. Registerdata for årgangene 1971-76 samt 1981-86

Hovedfokus i den gennemførte undersøgelse er på uddannelsesniveauets betydning for

den efterfølgende markedsindkomst. Det er derfor som udgangspunkt valgt at gå så langt

tilbage, som det er muligt at få registerdata for. For at få et tilstrækkeligt datagrundlag er

det endvidere valgt at se på 6-årgange under et. Dette har alt i alt betydet, at årgangene

1971-76 er blevet udvalgt. Data vedrører uddannelsesniveau, aktuel bopæl og indkomst

med videre i 2006. Det betyder, at årgangene 1971-76 indgår i undersøgelsen i

aldersintervallet fra 29 til 35 år i 2006, idet Grønlands Statistik opgør alderen i antal år

primo kalenderåret. Det følger heraf, at de efterfølgende analyser vedrører personer, der

som hovedregel har været erhvervsaktive i en del år, men ikke i mange. Hvis det havde

været muligt, var der derfor også taget udgangspunkt i tidligere årgange, så analyserne

kunne være baseret på en længere erhvervskarriere. For om muligt at afdække, om der

over tid er sket væsentlige ændringer, er årgangene 1981-86 endvidere inddraget i det

anvendte datagrundlag. Disse årgange ligger i aldersintervallet fra 19 år indtil 25 år i 2006.

Det følger heraf, at det ikke er meningsfyldt på basis af det anvendte datagrundlag at

undersøge, om der er indtruffet ændringer i niveauet af markedsindkomst fra årgang 1971

76 til årgang 1981-86. Dette er derimod tilfældet, for så vidt angår det opnåede

uddannelsesniveau, når det opnåede uddannelsesniveau i 2006 for årgangene 1981-86

sammenlignes med det opnåede uddannelsesniveau i 1996 for årgangene 1971-76. Netop

for at kunne foretage sammenligninger over tid, er der for årgangene 1971-76, hvor det

har været muligt, også indhentet 1996 data.

Det har været et centralt mål med undersøgelsen at sammenligne uddannelsesforløb

afhængigt af, om opvæksten har fundet sted i en by eller bygd. Dette har betydet, at der er

sondret mellem rene opvækstforløb i henholdsvis by og bygd og blandede opvækstforløb.

Et barn fra årgang 1971, der primo i alle 6 år fra 1977-82 har boet i en bygd, antages at

have haft et rent bygdeforløb i relation til den grundlæggende skolegang. Dette er også

tilfældet, selvom det pågældende barn har boet i forskellige bygder. Et rent byforløb i

relation til den grundlæggende skolegang er defineret på tilsvarende måde: Således

antages det, at fx et barn fra årgang 1971, der primo i alle 6 år fra 1977-82 har boet i en

by, har haft et rent byforløb i relation til den grundlæggende skolegang, også hvis det

pågældende barn har boet i forskellige byer. Børn, der ikke har haft sådanne rene forløb,

kaldes at have haft et blandet opvækstforløb i både bygd og by i relation til den

grundlæggende skolegang. En tilsvarende metode er anvendt til opdeling i de anførte tre
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skoleforløbskategorier for de øvrige årgange 1972-76 og 1981-86.

For så skarpt som muligt at sondre mellem opvækstforløb i hhv. by og bygd indgår børn

med blandede opvækstforløb ikke i analyserne. I analyserne kaldes en person, som har

haft et rent byforløb, for et bybarn, mens en person, der har haft et rent bygdeforløb,

kaldes for et bygdebarn.

Ønsket om at sondre så skarpt som muligt mellem opvækstforløb i hhv. byer og bygder

har også betydet, at børn, der i de 6 grundlæggende folkeskoleår ikke er opvokset under

typiske opvækstvilkår, hvad enten det drejer sig om afvigelser fra den typiske by- eller

bygdekultur, ikke indgår i analyserne. Dette har betydet, at personer, der i de

grundlæggende skoleår har haft bopæl i/ved lufthavnsbygderne Kangerlussuaq og

Narsarsuaq, Ivigtut (Grønlandskommandoen), Thule-basen samt på fåreholdersteder, er

frasorteret. Da intentionen med analyserne i videst muligt omfang er at behandle vilkår for

hjemmehørende, er personer født uden for Grønland desuden frasorteret.

Uddannelsesniveau i 1996 og 2006

I den grundlæggende registerstatistik indgår der syv opdelinger i registreringen af den

sidst registrerede uddannelse: uspecificeret uddannelse, studieforberedende uddannelse,

faglig grunduddannelse, kursuslignende uddannelse, kortere videregående uddannelse,

videregående uddannelse og øvrige uddannelser. Derudover er der for hver person

oplysninger om status på denne uddannelsestype: afbrudt, aktiv, orlov, afsluttet og

gennemført med eksamen. Det betyder, at det ikke har været muligt at lave en variabel

der præcis beskriver den højeste, fuldførte uddannelse. I analyserne er det forsøgt at

estimere højeste, fuldførte uddannelse ud fra de givne data, ved kun at medtage personer

i analysen der har status eksamen ved den sidst registrerede uddannelse. Det er uvist,

hvor mange af de personer, der står som havende afbrudt et studieforløb på den

pågældende uddannelse, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse

tidligere. En person der har afbrudt en lang videregående uddannelse har gennemført en

studieforberedende uddannelse tidligere. Men hvorvidt en person der har afbrudt en faglig

grunduddannelse har en tidligere uddannelse bag sig er svært at sige præcis. Denne fejl,

betyder, at denne analyse undervurderer det samlede uddannelsesniveau.

Det er valgt, at statuskategorien afsluttet ikke tages med, da denne kun dækker over en

afsluttet del af en uddannelse - personen har altså ikke afsluttet hele uddannelsen,
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hvorfor det er vurderet at der ikke er opnået en kompetencegivende uddannelse.

For at imødegå denne fejlkilde er kravene til hvad der er en kompetencegivende

uddannelse skærpet. Som nævnt ovenover vil den valgte metode betyde, at antallet af

personer der har gennemført en studieforberedende uddannelse undervurderes. Da det

samtidig kan diskuteres om studieforberedende uddannelser er kompetencegivende i

forhold til hvad der efterspørges på arbejdsmarkedet. Derfor er der i analysen skelnet

mellem 3 kompetencegivende uddannelser: faglig grunddannelse, kort videregående

uddannelse og videregående uddannelser. Alle andre falder i kategorien grundskole.

Der indgår imidlertid næsten ingen med kursuslignende- eller øvrige uddannelser. For

årgangene 1971-76 var der kun en person, der indgik med en kursuslignende uddannelse.

For årgangene 1981-86 var der ingen med denne uddannelse. For årgangene 1971 

1976 indgik to personer i kategorien øvrige uddannelser, mens der for årgangene 1981 

1986 var tale om en person. Det er valgt at udelade disse fire personer i analyserne, idet

de ikke umiddelbart lader sig placere i en anden kategori, ligesom det ikke er meningsfyldt

at foretage selvstændig statistik på så lille en gruppe.

Det er naturligvis et valideringsproblem for analyserne, at gruppen med uspecificeret

uddannelse er relativ stor. Der er næppe tvivl om, at der er relativt mange i denne gruppe,

der ikke har en formel uddannelse ud over en folkeskoleuddannelse. Idet der i Grønland er

niårig undervisningspligt, og alle derfor som minimum har modtaget

grundskoleuddannelse, benævnes personer, som optræder i uddannelseskategorien

uspecificeret, med uddannelsesniveauet grundskole.

Der anvendes derfor 4 uddannelseskategorier: grundskole, faglig grunduddannelse,

kortere videregående uddannelse og videregående uddannelse. Populationen, der indgår i

analyserne, er derfor som udgangspunkt som anført i tabel 81. Forinden er der fra 1971 

1976 gruppen frasorteret 215 personer, der er født uden for Grønland og 3 personer, fordi

de tilhører uddannelseskategorierne kursuslignende- eller øvrige uddannelser. For 1981 

1986 er der frasorteret henholdsvis 146 og 1 på denne baggrund.

I analyser, hvor førtidspensionister indgår, er der således 2.882 (2.034 + 760 + 62 + 26)

personer fra årgangene 1971 - 1976 og 4.252 (3.231 + 951 + 57 + 13) personer fra
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årgangene 1981 - 1986. Disse tal fremgår af tabellen boks 1 med betegnelsen

Nettopopulation til afsnit. 3.
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Tabel 8.1: Populationen efter frasortering af personer født uden for Grønland og

uddannelseskategorierne Kursuslignende uddannelser og øvrige uddannelser.

Population

Alle Personer med opvækst i Øvrige personer

lufthavnsbygder mv.

Ikke fø rtids- Førtids- Ikke fø rtids- Førtids- Ikke fø rtids- Førtids-

pensionist pensionist pensionist pensionist pensionist pensionist

1971 - 1976 årgangene

Bybørn (rene 2.034 62 2.034 62

byforløb)

Bygdebørn (rene 760 26 760 26

bygdeforløb)

Blandede forløb 380 17 30 350 16

I alt 3.174 105 30 3.144 104

1981 - 1986 årgangene

Bybørn (rene 3.231 57 3.231 57

byforløb)

Bygdebørn (rene 951 13 951 13

bygdeforløb)

Blandede forløb 513 11 30 O 483 11

I alt 4.695 81 30 O 4.665 81

Indkomstdata

Den samfundsmæssige betydning af uddannelse for indkomster måles mest retvisende på

et indkomstbegreb, der indeholder såvel a- og b-indkomst og som er renset for

indkomstoverfø rsler.

Det anvendte indkomstbegreb i den gennemførte undersøgelse er personlig indkomst.

Dette begreb er afgrænset til at vedrøre personen og ikke husstanden, da det er de

individuelle omstændigheder ved opvækst, uddannelse med videre, der er afgørende i den

gennemførte undersøgelse.

Personlig indkomst er det mest retvisende begreb i den givne sammenhæng, hvor det er

personens samlede indkomst, der ønskes lagt til grund. Det primære udgangspunkt for

opgørelsen af personlig indkomst er Grønlands Statistiks S31-register. Registret
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indeholder de skattemæssige slutopgørelser, der danner grundlag for den endelige

skatteberegning, og skønnes at være det mest fuldstændige indkomstregister i den givne

sammenhæng. Det har ikke været muligt at skelne mellem arbejdsindkomst og

kapitalindkomst.

Personlig indkomst omfatter også indkomst for selvstændiges arbejdsindsats og

skattepligtige transfereringer indgår. Disse er, for så vidt angår takstmæssig hjælp ved

arbejdsløshed, sygdom og ulykke, fratrukket i det indkomstbegreb, der her er anvendt, og

som i kapitlet betegnes som erhvervsindkomst.

Øvrige skattepligtige transfereringer, en del engangshjælp, trangsvurderet hjælp samt

udvidet behovsvurderet hjælp, burde også være fratrukket, men dette har ikke været

muligt ud fra de foreliggende registeroplysninger. Modtagere af førtidspension er ikke

medregnet i analyser der omhandler markedsindkomst.

Disponibel indkomst er defineret som personlig indkomst (se ovenfor) minus den betalte

skat plus boligsikring og børnetilskud. Den betalte skat er beregnet ud fra en forudsætning

om, at alle har de samme fradrag (10.000 i standardfradrag og 48.000 i personfradrag),

hvilket med sikkerhed er en ret usikker antagelse, men det er den eneste måde man kan

danne et efter skat begreb ud fra det foreliggende datamateriale.
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Bilag 2. Estimation af mincerlønrelation

OLS-estimationen i boks 2 svarer til en udvidelse af en traditionel mincerestimation, hvor

variationer i indkomst forklares ved hjælp af uddannelsesniveau og øvrige karakteristika.

Datagrundlaget er 2.727 individer fra årgangene 1971 - 1976 6. Modellen er formuleret

som:

In w = fJo + fJjbbarn + fJ 2 pe7jaring + fJ 3 peljaring 2 + fJ 4 bygd + Ij;uddan + II

hvor IIddan=(slI,jg,kvII,lvII)' A 1j;=(fJS ,fJ6 ,fJ7 ,fJs )' A lI~iidN(O,l) A E(IIX)=O

hvor X = (bbarn, peljaring , pe7jaring 2, bygd, Ilddan )'.

I estimationen anvendes logaritmen til indkomsten? i 2006 som responsvariabel, og som

forklarende variable er:

• Bygdebarn/bybarn (bbarn): En forklarende variabel modellen er

grundskoleforløbet. Denne variabel er formuleret som en dummyvariabel, der

antager værdien 1, hvis man har et grundskoleforløb i bygdeskole, og O, hvis

grundskoleforløbet er fra en byskole. Koefficienterne til dummyvariablene i denne

estimation, ganget 100, angiver den procentuelle effekt på erhvervsindkomsten ved

at have gået i en bygdeskole.

• Potentiel erhveNserfaring (perfaring): Potentiel erfaring angiver, hvor mange år en

given person har været i arbejdsstyrken, og altså har haft mulighed for at oparbejde

erhvervserfaring. Variablen er dannet som antal år fra året for endt uddannelse til

og med år 2006. Idet potentiel erfaring er anvendt, er der ikke taget højde for, at

personen muligvis ikke har været i beskæftigelse. Derfor er det mere korrekt at

benytte faktisk erfaring, men da datasættet ikke indeholder data for dette, er

potentiel erfaring benyttet som approksimation. Erfaring kvadreret medtages for at

modellere, at afkastet på erfaring forventes at være positivt, men aftagende som

funktion af antal års erfaring. Der er dog ikke fundet belæg for at disse variable er

signifikante.

• Bopæl i 2006 (bygd): Der er medtaget en dummyvariabel for om man bor i en bygd

i 2006, som antager værdien 1, hvis man har bopæl i en bygd, og O, hvis man har

6 Det er populationen opgjort i tabel B.I uden førtidspensionister fratrukket 155 personer, hvor der ikke er registreret
faktorindkomst, eller denne er negativ. Hvis faktorindkomsten er negativ, kan man ikke tage logaritmen, hvorfor
personerne ikke kan indgå.
7 Indkomstbegrebet er nærmere beskrevet i bilag 4.1 under afsnittet Indkomstdata.
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bopæl i en by. Variablen måler den procentuelle lønforskel mellem at bo i en bygd

og i en by.

• Uddannelsesvariabel (su, fg, kvu & Ivu): Som forklarende variable i modellen er det

højeste opnåede uddannelsesniveau i 2006 medtaget. Det kan enten være en

studieforberedende uddannelse, en faglig grunduddannelse, en kort videregående

uddannelse eller en lang videregående uddannelse som højeste fuldførte

uddannelse. Variablene er dummyvariable, som antager værdien 1, som antager

værdien 1, hvis personen 2006 havde opnået det pågældende

uddannelsesniveau. Parameterestimatet viser den procentvise merindkomst i

forhold til indkomsten hos en person med grundskolen som højeste opnåede

uddannelsesniveau.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at Mincerregressionen er en relativ simpel form for

indkomstmodellering. Metoden har en tendens til at overvurdere afkastet på uddannelse,

og generelt skal de enkelte estimater ikke fortolkes meget kategorisk, men i højere grad

som indikatorer på retning og størrelse af de enkelte faktorer. En af komplikationerne ved

metoden er, at den ikke tager højde for, at personlige egenskaber som fx motivation,

intelligens, fleksibilitet og lignende svært målbare karakteristika formentlig også har

betydning for indkomsten. I det omfang, at der er en overrepræsentation af individer med

disse egenskaber blandt personer, som vælger at uddanne sig, fås en såkaldt selektions

bias, der bevirker, at afkastet på uddannelse overvurderes i estimationen.
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