
 

 

            Odense, den 3. marts 2022

Fortsat lav ledighed på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i januar 2022 steget 

med 477 personer på Fyn. Det er en stigning på 7,4 pct. 

sammenlignet med forrige måned. Der er 6.450 ledige, 

svarende til 2,8 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På lands-

plan er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 4.976 

personer, og ledighedsprocenten er nu på 2,7 pct. af ar-

bejdsstyrken. Stigningen er mest en teknisk stigning set i 

forhold til, at ledigheden for december lå ekstraordinært 

lavt, som følge af ekstra meget ferieafholdelse, foranledi-

get af den nye ferielovgivning, oplyser Danmarks Statistik. 

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

” Med den fortsat meget lave ledighed er det lykkes at få 

rigtig mange kontanthjælpsmodtagere og ikke-vestlige 

indvandrere med i det arbejdende fællesskab. Det er glæ-

deligt, for den udvikling kommer os alle til gavn. Og som 

en virkelig positiv sidegevinst er antallet af børn med for-

ældre på kontanthjælp på landsplan næsten halveret på 5 

år. Derfor er det også rigtig vigtigt, at alle nu gør en eks-

tra indsats for at holde fast i de mange personer, som har 

fået en fod indenfor på arbejdsmarkedet ” udtaler Stig 

Møller, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 

(RAR) på Fyn, og forsætter: 

”Men der er fortsat rum for at få endnu flere med på vog-

nen, f.eks. nogle af de mange ledige seniorer, som hellere 

end gerne vil yde en indsats – og som har opbygget 

unikke kompetencer gennem et helt arbejdsliv – men som 

oplever at blive valgt fra på grund af deres alder. Det er 

derfor væsentlig, at arbejdsgiverne har fokus på kompe-

tencer og personlige kvalifikationer, når de ansætter nye 

medarbejdere.” 

Alle a-kasser har haft en faldende ledighed i forhold til 

samme måned sidste år. Det største fald i ledigheden fin-

des hos a-kassen Metal med et fald på 55 pct.  Den lave-

ste ledighed har Danske Sundhedsorganisationer (1,2 

pct.), efterfulgt af Fag og Arbejde med (1,3 pct.) Den hø-

jeste ledighed ses hos Kommunikation og Sprog (6 pct.)  

efterfulgt af magistre (5,3 pct.) ledighed.  

På Fyn har Langeland den højeste sæsonkorrigerede le-

dighed på 3,7 pct. og Odense har den næsthøjeste på 3,2 

pct. Assens tegner sig for den laveste ledighedsprocent 

med en ledighed på 2,1 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent januar 2022 

 

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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