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Arbejdsmarkedet er rødglødende  

Fra august 2020 til august 2021 faldt fuldtidsbruttole-
digheden i Vestjylland med knap 38 procent  
- svarende til 2.047 fuldtidspersoner.  

Ledigheden har haft et stort fald i alle vestjyske kom-
muner det seneste år, målt fra august 2020 til august 
2021. I Skive kommune er ledigheden faldet mest, hvor 
ledigheden næsten er blevet halveret på et år. Ledighe-
den var i august 2021 på 2,1 procent af arbejdsstyrken 
i Vestjylland. 

Fuldtidsbeskæftigelsen er fra juni 2020 til juni 2021 ste-
get fra 126.477 til 131.687 i Vestjylland. Beskæftigelsen 
Herning og Ikast-Brande Kommuner er aktuelt over top-
niveauet fra 2008.  

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i 
Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen udtaler: 
”Vi har aldrig før set så stor en stigning i beskæftigelsen 
på et enkelt år. Endelig er beskæftigelsen i Vestjylland 
nået over lavpunktet efter finanskrisen. Spørgsmålet er, 
hvor lang tid der går, før at vi er på niveau med beskæf-
tigelsen fra 2008.”  

Der arbejdes ifølge Klaus Helmin-Poulsen på højtryk for 
at imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret ar-
bejdskraft: 
”Vi har på et års tid gået fra at have været i store udfor-
dringer på grund af corona til at have et rødglødende 
arbejdsmarked. Det vidner om utrolig udvikling, hvor 
der arbejdes på fuldtryk i regionens a-kasser og jobcen-
tre. Derfor kigger alle lige nu på arbejdskraftreserven, 
og udfordringen er derfor, at hjælpe med til, at også folk 
på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Det tvin-
ger alle – og især virksomhederne til at tænke kreativt i 
forhold til rekruttering og kvalificeret arbejdskraft”, 
afslutter Klaus Helmin-Poulsen. 

Ledigheden er faldet i samtlige 24 a-kasser fra august 
2020 til august 2021. 18 a-kasser har en ledighed under 
3,0 procent. 

Fordelt på køn var bruttoledigheden for de vestjyske 
kvinder på 2,5 procent og 1,8 procent i august 2021. På 
tværs af køn er der færrest ledige i alderen 16-24 år.  

Nærmere oplysninger: 
Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032 
Anders Stryhn, direktør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602                                                                                          
Læs mere på: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/ 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/


 

Ledighed fordelt på kommuner, køn og alder i Vestjylland (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige* i RAR 

områderne

August

2020

August

2021

Udvikling

Bruttoledige i % af 

arbejdsstyrken i aug. 2021 og 

udviklingen siden aug. 2020 i 

% point
2020-

2021 Procent

Hele landet 131.958 95.171 -36.787 -27,9% 3,3 -1,3

Hovedstaden 47.335 36.701 -10.634 -22,5% 3,9 -1,1

Sjælland 16.026 11.635 -4.391 -27,4% 3,0 -1,1

Bornholm 700 342 -358 -51,1% 2,0 -2,1

Fyn 10.898 7.451 -3.447 -31,6% 3,5 -1,6

Sydjylland 14.467 9.211 -5.256 -36,3% 2,5 -1,4

Østjylland 23.352 16.538 -6.814 -29,2% 3,4 -1,4

Nordjylland 13.531 9.772 -3.759 -27,8% 3,5 -1,3

Vestjylland 5.404 3.355 -2.049 -37,9% 2,1 -1,3

  Herning 1.741 1.059 -682 -39,2% 2,4 -1,5

  Holstebro 912 561 -351 -38,5% 2,0 -1,2

  Ikast-Brande 770 480 -290 -37,7% 2,4 -1,5

  Lemvig 247 187 -60 -24,3% 2,0 -0,6

  Ringkøbing-Skjern 771 506 -265 -34,4% 1,9 -1,0

  Skive 620 326 -294 -47,4% 1,5 -1,4

  Struer 343 236 -107 -31,2% 2,5 -1,1

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RAS201, egne beregninger

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate +  

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

Ledigheden fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. aktiverede)

August

2020

August

2021

Bruttoledige* (inkl. 

aktiverede)
2020-

2021 Procent

Mænd 2.564 1.516 -1.048 -40,9% 1,8% -1,2

16-24 år 199 105 -94 -47,2% 0,9% -0,8

25-29 år 412 246 -166 -40,3% 3,2% -2,1

30-39 år 651 408 -243 -37,3% 2,5% -1,5

40-49 år 501 288 -213 -42,5% 1,5% -1,1

50-59 år 525 272 -253 -48,2% 1,3% -1,2

60 år og derover 276 195 -81 -29,3% 2,1% -0,9

Kvinder 2.840 1.840 -1.000 -35,2% 2,5% -1,4

16-24 år 249 138 -111 -44,6% 1,3% -1,0

25-29 år 544 325 -219 -40,3% 5,3% -3,6

30-39 år 849 607 -242 -28,5% 4,4% -1,8

40-49 år 517 320 -197 -38,1% 1,8% -1,1

50-59 år 492 294 -198 -40,2% 1,6% -1,1

60 år og derover 190 154 -36 -18,9% 2,1% -0,5

Udvikling Bruttoledige i % af 

arbejdsstyrken i aug. 2021 og 

udviklingen siden april aug. i % 

point

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og egne beregninger

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate +  

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

Ledigheden fordelt på køn og alder i RAR Vestjylland (inkl. aktiverede)



 

Ledige i RAR Vestjylland fordelt på A-kasser i august 2021 

Lønmodtagere i RAR Vestjylland (fuldtidspersoner efter bopæl) 

August

2020

August

2021Bruttoledige (inkl. aktiverede) 2020-2021 Procent

Bruttoledige (inkl. aktiverede) i alt 5.403 3.356 -2.047 -37,9 2,7 -1,7

Akademikernes (inkl. ingeniører) 212 146 -66 -31,1 2,6 -1,3
Byggefagenes a-kasse (1/1-21 inkl. El-

faget)
44 18 -26 -59,1 0,9 -1,3

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 158 89 -69 -43,7 2,8 -2,2

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 100 49 -51 -51,0 0,9 -0,9

Det Faglige Hus A-kasse 398 232 -166 -41,7 2,3 -2,2

Fag og Arbejde (FOA) 180 117 -63 -35,0 1,5 -0,8

Faglig Fælles a-kasse (3F) 827 490 -337 -40,7 2,6 -1,7

A-kassen Frie (fra 1.1.2020 inkl. DANA) 47 34 -13 -27,7 1,9 -0,7

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 243 168 -75 -30,9 2,3 -1,1

Fødevareforbundet (NNF) 53 44 -9 -17,0 2,1 -0,5

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 483 318 -165 -34,2 3,1 -1,5

Journalistik, Kommunikation og Sprog 26 13 -13 -50,0 2,8 -2,8

Kristelig a-kasse 608 391 -217 -35,7 2,8 -1,5

Ledere 163 97 -66 -40,5 1,5 -1,0

Lærere (DLF-A) 142 102 -40 -28,2 2,3 -0,9

Magistre (MA) 94 68 -26 -27,7 5,3 -2,1

Metalarbejdere 215 100 -115 -53,5 1,8 -2,1

Min akasse 175 115 -60 -34,3 3,1 -1,7

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 206 149 -57 -27,7 1,7 -0,6

Socialpædagoger (SLA) 58 38 -20 -34,5 1,6 -0,9

Teknikere 115 66 -49 -42,6 4,0 -2,5

Økonomer (CA) 57 38 -19 -33,3 2,7 -1,4

Ikke forsikrede 850 506 -344 -40,5 . .

Forsikrede bruttoledige i % af forsikrede i 

aug. 2021 og udviklingen siden aug. 

2020 i % point

Udvikling

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUA01, egne beregninger

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate + 

 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

Ledigheden fordelt på A-kasser (inkl. aktiverede)

Juni

2020

Juni

2021 2020-21 Procent

RAR Vestjylland 126.477 131.687 5.210 4,1%

Herning 35.214 36.666 1.452 4,1%

Holstebro 22.539 23.535 996 4,4%

Ikast-Brande 15.879 16.758 879 5,5%

Lemvig 7.136 7.365 229 3,2%

Ringkøbing-Skjern 21.433 22.315 882 4,1%

Skive 16.955 17.464 509 3,0%

Struer 7.321 7.584 263 3,6%

Udvikling

Kilde: Jobindsats.dk



 

Ledigheden i kommunerne i Vestjylland og sæsonkorrigeret ledighed 
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