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Odense, den 29. april 2022

Fortsat faldende ledighed i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i marts 2022 faldet 

med 108 personer i Sydjylland. Det er et fald på 1,5 pct. 

sammenlignet med forrige måned. Der er nu 7.236 ledige, 

svarende til 2 pct. af arbejdsstyrken i Sydjylland. På lands-

plan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 1.290 

personer, svarende til et fald på 1,8 pct. og ledighedspro-

centen er nu på 2,5 pct. af arbejdsstyrken. 

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

”Med den fortsat faldende ledighed forstærkes den nuvæ-

rende mangelsituation på arbejdsmarkedet samtidig 

med, at krigen i Ukraine medfører stigende usikkerhed for 

den nærmeste fremtid” udtaler Jens Gaarde Gad, formand 

for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland, 

og forsætter: 

” Situationen i Ukraine sætter berettiget dagsordenen lige 

i øjeblikket. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe de for-

drevne Ukrainere, så de kan få en så normal hverdag som 

muligt. Det er derfor glædeligt, at reglerne for arbejds- og 

opholdstilladelser for Ukrainske flygtninge er lempet såle-

des, at de hurtigt kan tilgå arbejdsmarkedet og dermed 

være med til at besætte de mange ledige stillinger og blive 

selvforsørgende. Selvom krigen i Ukraine sætter sit præg 

her og nu, er der fortsat behov at kigge fremad og på op-

kvalificering, så vi er klar til de mange nye type jobs frem-

tiden bringer, bl.a. som følge af den grønne omstilling. Det 

er en dagsorden som RAR Sydjylland har fokus på at un-

derstøtte gennem positivlisten over uddannelser”. 

Alle A-kasser har det seneste år haft et kraftigt fald i ledig-

heden. Den laveste ledighed ses hos Danske Sundhedsor-

ganisationer med en ledighed på 0,9 pct., Den højeste le-

dighed ses hos a-kassen Kommunikation og Sprog på 4,3 

pct. efterfulgt af Magistrene med 3,6 pct. ledighed. 

I Sydjylland har Fanø den højeste sæsonkorrigerede ledig-

heder på 2,9 pct. efterfulgt af Fredericia med 2,5 pct. Den 

laveste ledighedsprocent har Vejen med en ledighed på 

1,4 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, marts 2022 

 

Sæsonkorrigeret ledighed i Sydjylland 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 Sydjylland, Jens Gaarde Gad, 
DA, tlf. 29449868. Læs mere om ledigheden på RAR Sydjylland hjemmeside 

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

	Fortsat faldende ledighed i Sydjylland
	Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland


