
Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland – 2. december 2021 

Høj beskæftigelse og lav nordjysk ledighed. 

Fra oktober 2020 til oktober 2021 faldt nordjysk ledighed med 4.168 bruttoledige. Det svarer til et fald på 32,7%. Beskæftigelsen 
steg med 5.406 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2020 til august 2021. Der er en ledighedsprocent på 3,1%.

Alle nordjyske kommuner har haft vækst i beskæftigelsen 
med undtagelse af Vesthimmerlands kommune, hvor der har 
været et mindre fald på 0,2% / 25. Den største vækst var i 
Aalborg med 4,6% / 3.836. Ledigheden fortsætter med at 
være historisk lav med 8.590 fuldtidspersoner i oktober. Det 
er 4.168 / 32,7% færre end i oktober 2020. 
Ledighedsprocenten er lavest på Mors samt i Thisted med 
1,7% og er højest i Aalborg med 3,8%.   

”Det er en gunstig situation for Nordjylland og de mange, der 
kommer i job. Det giver dog også rekrutteringsudfordringer. 
Det kan vi se allerede nu - og specielt hvis vi kigger lidt 
længere frem. Vi søger særligt på to felter at komme behov 
for kvalificeret arbejdskraft i møde”, udtaler Rådsformand 
Birgit Frederiksen og fortsætter:  

”For det først arbejder vi på at øge tilgang til arbejdsstyrken 
gennem et godt samarbejde med virksomheder, jobcentre, a-
kasser, skoler og andre centrale aktører. En stor gruppe 
borgere er længere væk fra arbejdsmarkedet end de 
gennemsnitlige ledige. Det kan være borgere med handicap, 
udfordringer med at læse, skrive og regne eller eksempelvis 
unge uden job eller uddannelse og unge med en gymnasial 
uddannelse uden job. Der er potentiale for, at de og andre 
grupper kommer i job – eller i første omgang på vej mod job.  

Der er ingen snuptagsløsninger på tværs af grupper eller på 
tværs af mennesker. Her-og-nu tiltag er nødvendige. Men 
samtidig er det ofte en individuel tilgang og en længere 
målrettet indsats, der skal til for at få flere med ind på 
arbejdsmarkedet.” Rådsformanden afslutter: 

”For det andet har Rådet fokus på – ligeledes i et tæt samspil 
med alle aktører - at styrke opkvalificering af ledige og 
beskæftigede målrettet virksomhedernes behov. Det gælder 
helt aktuelt og på længere sigt. Kompetenceniveauet skal 
øges jobrettet på det nordjyske arbejdsmarked via en bred 
tilgang til opkvalificering.  

Både tilgang til og opkvalificering af arbejdsstyrken skal tage 
udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det sker allerede, 
men der er potentiale til endnu mere. Her det afgørende, at 
også virksomhederne byder aktivt ind og tager imod 
invitationer til samarbejde om løsninger. Alle aktører skal i 
spil, hvis vi skal i mål. De nordjyske kommuner og deres 
jobcentre er en af de mange vigtige samarbejdsparter, der 
gør en stor indsats”. 

Ledighed i procent af arbejdsstyrken 

 

Lønmodtagere med bopæl i Nordjylland i 
august måned i året 

 

Bruttoledige i Nordjylland i oktober måned 

 

Nærmere oplysninger:  

Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849 
Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602 
Se mere på http://rar-bm.dk/Nordjylland    

http://rar-bm.dk/Nordjylland
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Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. Aktiverede) 
Bruttoledige* i 
RAR områderne 

Okt. Okt. Udvikling Bruttoledige i % af 
arbejdsstyrken i okt. 
2021 og udvikling siden 
okt. 2020 i % point 

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 
Vestjylland 5.207 2.871 -2.336 -44,9% 1,8 -1,5 
Nordjylland 12.758 8.590 -4.168 -32,7% 3,1 -1,5 
Brønderslev 673 489 -184 -27,3% 2,9 -1,1 
Frederikshavn 1.189 942 -247 -20,8% 3,5 -0,9 
Hjørring 1.258 851 -407 -32,4% 2,8 -1,4 
Jammerbugt 616 417 -199 -32,3% 2,4 -1,1 
Læsø 37 26 -11 -29,7% 3,6 -1,5 
Mariagerfjord 804 464 -340 -42,3% 2,3 -1,7 
Morsø 271 153 -118 -43,5% 1,7 -1,3 
Rebild 537 345 -192 -35,8% 2,3 -1,3 
Thisted 693 345 -348 -50,2% 1,7 -1,7 
Vesthimmerland 702 416 -286 -40,7% 2,4 -1,7 
Aalborg 5.978 4.142 -1.836 -30,7% 3,8 -1,7 
Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RAS201, egne beregninger 

*Modtagere af A-dagpenge,  samt jobparate der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
integrationsydelse (inkl. aktiverede fra alle grupper). 

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

Bruttoledige* i 
Nordjylland 

Okt. Okt. Udvikling 
 

Bruttoledige i % af 
arbejdsstyrken i okt. 
2021 og udvikling siden 
okt. 2020 i % point 

2020 2021 2020-2021 Procent 
Mænd 6.483 4.324 -2.159 -33,3% 2,9 -1,5 
16-24 år 442 319 -123 -27,8% 1,5 -0,6 
25-29 år 1.348 956 -392 -29,1% 6,0 -2,5 
30-39 år 1.551 1.039 -512 -33,0% 3,6 -1,8 
40-49 år 1.080 678 -402 -37,2% 2,1 -1,3 
50-59 år 1.331 774 -557 -41,8% 2,2 -1,6 
60 år og derover 734 559 -175 -23,8% 3,7 -1,1 
Kvinder 6.275 4.265 -2.010 -32,0% 3,2 -1,5 
16-24 år 423 261 -162 -38,3% 1,3 -0,8 
25-29 år 1.355 940 -415 -30,6% 7,2 -3,2 
30-39 år 1.704 1.193 -511 -30,0% 4,9 -2,2 
40-49 år 1.099 703 -396 -36,0% 2,4 -1,3 
50-59 år 1.118 697 -421 -37,7% 2,1 -1,3 
60 år og derover 574 472 -102 -17,8% 3,7 -0,8 
Kilde: Danmarks Statistik; AUF01, AUP01 og egne beregninger 
*Modtagere af A-dagpenge, samt jobparate  der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
integrationsydelse (inkl. aktiverede fra alle grupper). 
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Ledige fordelt på A-kasser  
Bruttoledige*  (inkl. aktiverede) Oktober Oktober Udvikling Forsikrede bruttoledige i 

procent af forsikrede i 
oktober 2021 og udvikling 
siden oktober 2020, 
procentpoint.   

2020 2021 2020-21 Procent 

Forsikrede i alt 11.230 7.722 -3.508 -31,2% 3,3 -1,5 
Akademikernes 1.167 880 -287 -24,6% 3,9 -1,4 
Din Faglige A-kasse 192 128 -64 -33,3% 2,6 -1,2 
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 215 142 -73 -34,0% 2,3 -1,2 
Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) 168 114 -54 -32,1% 1,1 -0,5 
Det Faglige Hus A-kasse 644 481 -163 -25,3% 3,4 -1,8 
Fag og Arbejde (FOA) 431 325 -106 -24,6% 2,0 -0,6 
Faglig Fælles a-kasse (3F) 2.057 1.283 -774 -37,6% 4,0 -2,4 
A-kassen Frie 96 81 -15 -15,6% 2,8 -0,5 
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 612 448 -164 -26,8% 3,0 -1,2 
Fødevareforbundet (NNF) 149 77 -72 -48,3% 2,4 -2,3 
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1.108 770 -338 -30,5% 3,9 -1,6 
Journalistik, Kommunikation og Sprog 107 75 -32 -29,9% 7,9 -3,4 
Kristelig a-kasse 1.088 740 -348 -32,0% 4,3 -1,9 
Ledere 358 215 -143 -39,9% 1,9 -1,3 
Lærere (DLF-A) 331 261 -70 -21,1% 3,1 -0,8 
Magistre (MA) 484 388 -96 -19,8% 6,4 -2,1 
Metalarbejdere 492 290 -202 -41,1% 2,7 -1,8 
Min a-kasse 407 291 -116 -28,5% 3,7 -1,5 
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 500 311 -189 -37,8% 2,2 -1,2 
Socialpædagoger (SLA) 156 85 -71 -45,5% 1,8 -1,5 
Teknikere 157 100 -57 -36,3% 4,4 -2,2 
Økonomer (CA) 309 238 -71 -23,0% 5,1 -1,9 
Ikke forsikrede 1.531 868 -663 -43,3%     
Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUA01, egne beregninger         
*Modtagere af A-dagpenge samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse 
(inkl. aktiverede fra alle grupper). 

 
Beskæftigelsen i Nordjylland - Lønmodtagere i Nordjylland (fuldtidspersoner efter bopæl) 
  Aug. 2020 

antal 
Aug. 2021 

antal 
2020/2021 
Udvikling i antal  

2020/2021 
Udvikling i Procent 

RAR Nordjylland 219.470 224.876 5.406 2,5% 
Aalborg 83.682 87.518 3.836 4,6% 
Brønderslev 13.388 13.589 201 1,5% 
Frederikshavn 21.037 21.159 122 0,6% 
Læsø 591 596 5 0,8% 
Hjørring 23.359 23.681 322 1,4% 
Jammerbugt 13.931 13.976 45 0,3% 
Mariagerfjord 15.465 15.768 303 2,0% 
Morsø 7.067 7.086 19 0,3% 
Rebild 12.046 12.360 314 2,6% 
Thisted 15.465 15.729 264 1,7% 
Vesthimmerland 13.438 13.413 -25 -0,2% 
Kilde: Jobindsats.dk         
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Ledigheden i kommunerne i Nordjylland og den sæsonkorrigerede ledighed 

 

Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i Nordjylland 

 


	Høj beskæftigelse og lav nordjysk ledighed.
	Ledighed i procent af arbejdsstyrken
	Lønmodtagere med bopæl i Nordjylland i august måned i året
	Bruttoledige i Nordjylland i oktober måned
	Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. Aktiverede)
	Ledigheden fordelt på køn og alder i RAR Nordjylland (inkl. aktiverede)
	Ledige fordelt på A-kasser
	Beskæftigelsen i Nordjylland - Lønmodtagere i Nordjylland (fuldtidspersoner efter bopæl)
	Ledigheden i kommunerne i Nordjylland og den sæsonkorrigerede ledighed
	Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i Nordjylland


