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Odense, den 30. juni 2022

Let stigende ledighed i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i maj 2022 steget med 

165 personer i Sydjylland. Det er en stigning på 2,3 pct. 

sammenlignet med forrige måned. Der er nu 7.290 ledige, 

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

plan er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 797 

personer, svarende til en stigning på 1,1 pct. og ledigheds-

procenten er nu på 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Danmarks 

Statistik oplyser vedr. ledighedsudviklingen, at stigningen 

i ledigheden skal ses i lyset af nytilkomne ukrainske flygt-

ninge, som modtager kontanthjælp (eller nærmere be-

stemt selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangs-

ydelse) og samtidig vurderes jobparate. 

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

”Med den fortsatte lave ledighed og mangelsituation er 

det vigtigt, at have fokus på at endnu flere kontanthjælps-

modtagere, langtidsledige (+55 år) og ikke-vestlige ind-

vandrere kommer ud på arbejdsmarkedet” udtaler Marita 

Geinitz, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 

(RAR) i Sydjylland, og forsætter: 

Arbejdsmarkedsrådet i Sydjylland har netop her i juni 2022 

udgivet notatet om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet RAR 

Sydjylland” som viser en fortsat stigende jobomsætning 

på 23 pct. i 2021 i Sydjylland og den seneste rekrutterings-

analyse gennemført frem til marts 2022 viser, at der var 

31,5 pct. forgæves rekrutteringer, heraf besættes dog om-

kring 12 pct. med en anden profil end ønsket. Særlig 

Bygge- og anlæg har mange forgæves rekrutteringer med 

en rate på 40 pct. Det skal selvfølgelig udnyttes til endnu 

flere ledige kommer ud på arbejdsmarkedet, men det er 

også vigtigt at have for øje, at de skal fastholdes på ar-

bejdsmarkedet gennem opkvalificering og vi skal her også 

se mod de nye vækstområder inden for den grønne omstil-

ling. 

Alle A-kasser har det seneste år haft et t fald i ledigheden. 

Den laveste ledighed ses hos Danske Sundhedsorganisati-

oner med en ledighed på 0,7 pct., Den højeste ledighed 

ses hos a-kassen Kommunikation og Sprog på 4 pct. 

I Sydjylland har Vejen den laveste sæsonkorrigeret ledig-

hedsprocent med en ledighed på 1,3 pct. Fredericia har 

den højeste sæsonkorrigerede ledigheder på 2,5 pct. ef-

terfulgt af Esbjerg og Haderslev med 2,3 pct. 

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, maj 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, Marita Geinitz, 
FH, tlf. 21646078. Læs mere om ledigheden på RAR Sydjylland hjemmeside 

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