
 

 

            Odense, den 30. november 2021

Laveste ledighed siden 2008 på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i oktober 2021 faldet 

med 531 personer på Fyn. Det er et fald på 7,2 pct. sam-

menlignet med forrige måned. Der er nu 7.329 ledige på 

Fyn, svarende til 3,2 pct. af arbejdsstyrken. På landsplan 

er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 6.287 per-

soner, og ledighedsprocenten er nu på 3,1 pct. af arbejds-

styrken. 

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

"Vi ser fortsat positiv udvikling på det fynske arbejdsmar-

ked med faldende ledighed. Denne udvikling er vigtig at 

fastholde, så vi kan udnytte det momentum, der er op-

bygget siden genåbningen, og dermed få de sidste med i 

beskæftigelse.” udtaler Stig Møller, formand for Det Regi-

onale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på Fyn, og forsætter:  

"Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn sammenarbej-

der med jobcentrene om at målrette den virksomheds-

vendte aktivering mod områder med gode beskæftigel-

sesmuligheder og hvor jobeffekten er høj i forhold til bor-

gernes forudsætninger og jobmål. Lige nu er der en gun-

stig mulighed for jobcentrene for at skabe en forskel for 

både virksomheder og ledige, ved at fokusere den virk-

somhedsvendte redskaber mod områder med gode be-

skæftigelsesmuligheder og dermed imødegå manglen på 

arbejdskraft og flaskehalse samtidig med, at ledige får er-

hvervserfaring inden for områder, hvor der er brug for ar-

bejdskraft. Dette gør en forskel for både virksomheder og 

ledige.’’ 

Det største fald i ledigheden tegnes af Industri- og bygge-

fagenes a-kassegrupper med 823 færre ledige personer 

ift. oktober 2020. Fordelt på a-kasser ses den højeste le-

dighed hos Kommunikation og Sprog (6,5 pct.), efterfulgt 

af magistre (også 5,7 pct.). Ledigheden er faldet betyde-

ligt inden for begge a-kassegrupper. 

På Fyn har Langeland og Odense den højeste sæsonkorri-

gerede ledighed på hhv. 4,2 og 3,7 pct. Ledigheden er 

uændret i Langeland, mens den er faldet med 314 perso-

ner i Odense sammenlignet med september 2021. I RAR 

Fyns område har Assens og Ærø den laveste ledigheds-

procent med 2,3 pct.

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent oktober 2021

 

Sæsonkorrigeret ledighed på Fyn og i hele landet, i 

procent

 

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn, Stig Møller, LO, tlf. 88 
92 24 42. Læs mere om ledigheden på RAR Fyns hjemmeside 

https://rar-bm.dk/rar-fyn/arbejdsmarkedet/ledighed/
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