
 

 

            Odense, den 31. marts 2022

Ledigheden falder på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i februar 2022 faldet 

med 340 personer på Fyn. Det er et fald på 5,6 pct. sam-

menlignet med forrige måned. Der er 6.086 ledige, sva-

rende til 2,6 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På landsplan er 

den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 3.399 perso-

ner svarende til et fald på 4,7 pct., og ledighedsprocenten 

er nu på 2,5 pct. af arbejdsstyrken.  

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

”Arbejdsmarkedsrådet på Fyn har netop afholdt strategi-

seminar, hvor der var fokus på den nuværende mangelsi-

tuation på arbejdsmarkedet og ikke mindst den usikker-

hed som krigen i Ukraine medfører” udtaler Stig Møller, 

formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på 

Fyn, og forsætter: 

”Vi har endnu ikke set konsekvenserne af krigen i Ukraine 

på arbejdsmarkedet endnu, men vi forventer mere af-

dæmpet efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bran-

cher som har eksport til Rusland og behov for arbejdskraft 

i brancher, hvor mange beskæftigede er vendt tilbage til 

Ukraine, som f.eks. inden for landbruget. Rådet forventer 

fortsat mangel på arbejdskraft, ligesom de mange flygt-

ninge fra Ukraine ikke nødvendigvis matcher de kvalifika-

tioner, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Fremadret-

tet ser Rådet også, at der kommer øget pres på opkvalifi-

cering på mange fronter, hvorfor det fortsat er vigtig at 

de beskæftigede løbende bliver opkvalificeret, men også 

at få de sidste ledige i job, herunder at understøtte de 

unge som hverken er i job eller under uddannelse i at 

komme ind på arbejdsmarkedet”. 

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

samme måned sidste år. Den laveste ledighed har Fag og 

Arbejde med 1,1 pct. efterfulgt af Danske Sundhedsorga-

nisationer med 1,3 pct., efterfulgt og din Faglige A-kasse 

med 1,2 pct. Den højeste ledighed ses hos Kommunika-

tion og Sprog med 6,1 pct.  efterfulgt af Magistre med 5 

pct. ledighed.  

På Fyn har Langeland den højeste sæsonkorrigerede le-

dighed på 3,3 pct. og Odense har den næsthøjeste på 3,1 

pct. Assens og Ærø tegner sig for de laveste ledighedspro-

center med en ledighed på 1,9 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent februar 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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