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Beskæftigelsen på højeste niveau i Vestjylland siden 2010 
Fra oktober 2020 til oktober 2021 faldt den vestjyske ledighed med 2.337 bruttoledige. Det svarer til et fald på 44,89 

%. Beskæftigelsen steg med 1.891 fuldtidspersoner i Vestjylland fra august 2020-2021.  

 

Beskæftigelsen i Vestjylland tæller med sine 127.091 
fuldtidspersoner det højeste niveau siden 2010. Ligele-
des nærmer ledigheden sig bundrekord, hvor der flere 
kommuner i Vestjylland nu har en ledighed på under 2 
procent af arbejdsstyrken.   

Ifølge Klaus Helmin-Poulsen, Formand for Det Regio-
nale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR), er vi i en 
enestående situation for at bringe alle i spil på ar-bejds-
markedet: 
”Når vi har en ledighed på 1,8 procent, ser vi det som en 
helt unik situation for at bringe de personer, som har 
vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet i spil. 
Jobcentrene og A-kasserne gør hvad de kan for at imø-
dekomme virksomhedernes behov.” udtaler Klaus Hel-
min-Poulsen og fortsætter: 
”Jeg vil også gerne appellere til virksomhederne i det 
vestjyske om at tage ansvar for at få alle med. Vi ved at 
mange virksomhederne er nødt til at søge nye veje i for-
hold til rekruttering af nye medarbejdere, så hermed en 
opfordring til at virksomhederne også overvejer, hvor-
dan de kan finde medarbejdere uden for deres normale 
målgruppe, når de har behov for at rekruttere. Samtidig 
vil vi også gerne opfordre til at man politisk sikrer endnu 
bedre muligheder for opkvalificering af ledige.” 

I Skive Kommune peges der på det tætte samarbejde 
med virksomhederne som løsningen. Arbejdsmarkeds-
chef i Skive Kommune, Dorthe Hamrum udtaler: 
”At der i øjeblikket er rekordlav ledighed, er et resultat 
af det tætte samarbejde mellem jobcentre og virksom-
heder, hvor der er fokus på det rigtige match og den virk-
somhedsrettede indsats gennem et tæt samarbejde. Vi 
forsøger at imødekomme virksomhedernes behov for 
arbejdskraft samtidig med, at vi får ledige i job,” siger 
Dorthe Hamrum og fortsætter: 
”Vi har i en længere periode arbejdet målrettet med at 
skabe jobåbninger til ledige på kanten af arbejdsmarke-
det ved at sætte fokus på substitution og småjobs. Sam-
tidig fastholder vi en aktiv, virksomhedsrettet og ikke 
mindst håndholdt indsats for den enkelte ledig, hvor de 
via praktik og løntilskud kommer ud på arbejdsmarke-
det, og derved er der, hvor de har mulighed for at blive 
valgt, når virksomhederne ansætter.” 

Ledighed i procent af arbejdsstyrken i 

Vestjylland og kommuner i oktober 2021 

 

Fuldtidsønmodtagere med bopæl i Vestjyl-

land i august måned i året 

 

Fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i oktober 

måned i året 

Nærmere oplysninger:  

Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland,  tlf. 5085 5032 

Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord,  tlf: 7222 3602                                                                                          

Se mere på: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/ 
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Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner 

 

 

Ledige fordelt på køn og alder  

 

 

Okt. Okt.

Bruttoledige* i RAR 

områderne 2020 2021

2020-

2021 Procent

Hele landet 124.219 81.188 -43.031 -34,6% 2,8 -1,5

Hovedstaden 44.768 30.802 -13.966 -31,2% 3,3 -1,5

Sjælland 15.622 10.497 -5.125 -32,8% 2,7 -1,3

Bornholm 770 373 -397 -51,6% 2,2 -2,4

Fyn 9.946 6.324 -3.622 -36,4% 3,0 -1,7

Sydjylland 13.750 8.031 -5.719 -41,6% 2,2 -1,6

Østjylland 21.188 13.579 -7.609 -35,9% 2,8 -1,5

Nordjylland 12.758 8.590 -4.168 -32,7% 3,1 -1,5

Vestjylland 5.207 2.871 -2.336 -44,9% 1,8 -1,5

  Herning 1.678 863 -815 -48,6% 2,0 -1,8

  Holstebro 824 469 -355 -43,1% 1,6 -1,2

  Ikast-Brande 784 405 -379 -48,3% 2,0 -1,9

  Lemvig 248 178 -70 -28,2% 1,9 -0,8

  Ringkøbing-Skjern 760 444 -316 -41,6% 1,6 -1,2

  Skive 541 281 -260 -48,1% 1,3 -1,2

  Struer 372 231 -141 -37,9% 2,4 -1,5

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RAS201, egne beregninger

Udvikling

Bruttoledige i % af 

arbejdsstyrken i okt. 2021 og 

udviklingen siden okt. 2020 i % 

point

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate +  

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

Okt. Okt.

Bruttoledige* (inkl. 

aktiverede)
2020 2021

2020-

2021 Procent

Mænd 2.520 1.347 -1.173 -46,5% 1,6% -1,4

16-24 år 181 84 -97 -53,6% 0,7% -0,8

25-29 år 365 198 -167 -45,8% 2,5% -2,1

30-39 år 614 359 -255 -41,5% 2,2% -1,6

40-49 år 524 245 -279 -53,2% 1,3% -1,4

50-59 år 546 273 -273 -50,0% 1,3% -1,3

60 år og derover 291 188 -103 -35,4% 2,0% -1,1

Kvinder 2.685 1.523 -1.162 -43,3% 2,1% -1,6

16-24 år 177 95 -82 -46,3% 0,9% -0,8

25-29 år 443 269 -174 -39,3% 4,4% -2,8

30-39 år 809 502 -307 -37,9% 3,7% -2,2

40-49 år 498 265 -233 -46,8% 1,5% -1,3

50-59 år 527 254 -273 -51,8% 1,4% -1,5

60 år og derover 231 137 -94 -40,7% 1,9% -1,3

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og egne beregninger

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate +  

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

Udvikling
Bruttoledige i % af 

arbejdsstyrken i okt. 2021 og 

udviklingen siden okt. i % point
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Ledige fordelt på A-kasser  

 

 Fuldtidsbeskæftigelsen i Vestjylland  

 

  

Okt. Okt.

Bruttoledige (inkl. aktiverede) 2020 2021 2020-2021 Procent

Bruttoledige (inkl. aktiverede) i alt 5.206 2.869 -2.337 -44,9 2,3 -1,9

Akademikernes (inkl. ingeniører) 203 114 -89 -43,8 2,0 -1,7

Din faglige A-kasse (inkl. Bygge- og El-fag) 29 24 -5 -17,2 1,2 0,9

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 118 56 -62 -52,5 1,8 -1,9

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 64 46 -18 -28,1 0,8 -0,3

Det Faglige Hus A-kasse 395 213 -182 -46,1 2,1 -2,3

Fag og Arbejde (FOA) 209 119 -90 -43,1 1,5 0,4

Faglig Fælles a-kasse (3F) 904 480 -424 -46,9 2,5 -46,7

A-kassen Frie (fra 1.1.2020 inkl. DANA) 47 29 -18 -38,3 1,6 1,0

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 207 132 -75 -36,2 1,8 -0,2

Fødevareforbundet (NNF) 58 43 -15 -25,9 2,1 -10,3

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 454 262 -192 -42,3 2,5 -0,7

Journalistik, Kommunikation og Sprog 26 13 -13 -50,0 2,8 2,4

Kristelig a-kasse 615 326 -289 -47,0 2,3 -11,5

Ledere 158 84 -74 -46,8 1,3 -11,3

Lærere (DLF-A) 107 68 -39 -36,4 1,5 -0,4

Magistre (MA) 87 51 -36 -41,4 4,0 1,6

Metalarbejdere 166 87 -79 -47,6 1,6 -0,2

Min akasse 122 70 -52 -42,6 1,9 -0,9

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 205 115 -90 -43,9 1,3 -13,2

Socialpædagoger (SLA) 42 33 -9 -21,4 1,4 -2,0

Teknikere 103 61 -42 -40,8 3,7 -2,2

Økonomer (CA) 61 31 -30 -49,2 2,2 -2,1

Ikke forsikrede 827 414 -413 -49,9 . .

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUA01, egne beregninger

*A-dagpengemodtagere + jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate + 

Forsikrede bruttoledige i % af forsikrede i 

okt. 2021 og udviklingen siden okt. 2020 i 

% point

Udvikling

 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle grupper).

August August

2020 2021 2020-21 Procent

RAR Vestjylland 126.010 127.901 1.891 1,5%

Herning 34.865 35.794 929 2,7%

Holstebro 22.531 22.850 319 1,4%

Ikast-Brande 15.703 16.271 568 3,6%

Lemvig 7.182 7.106 -76 -1,1%

Ringkøbing-Skjern 21.518 21.638 120 0,6%

Skive 16.889 16.876 -13 -0,1%

Struer 7.323 7.366 43 0,6%

Kilde: Jobindsats.dk

Udvikling
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Ledigheden i kommunerne i Vestjylland og den sæsonkorrigerede ledighed 
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