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Odense, den 31. maj 2022

Lille fald i ledighed i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i april 2022 faldet med 

105 personer i Sydjylland. Det er et fald på 1,5 pct. sam-

menlignet med forrige måned. Der er nu 7.009 ledige, sva-

rende til 1,9 pct. af arbejdsstyrken i Sydjylland. På lands-

plan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 875 

personer, svarende til et fald på 1,2 pct. og ledighedspro-

centen er nu på 2,4 pct. af arbejdsstyrken. 

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

”Med den lave ledighed og den nuværende mangelsitua-

tion er det vigtigt, at de mange kontanthjælpsmodtagere, 

langtidsledige og ikke-vestlige indvandrere, som nu har 

fået en fod indenfor på arbejdsmarkedet, fastholdes på 

arbejdsmarkedet for at øge den samlede arbejdsstyrke til 

glæde for os alle” udtaler Jens Gaarde Gad, formand for 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland, og 

forsætter: 

Vi ser nu også, at de lempede reglerne for arbejds- og op-

holdstilladelser for Ukrainske flygtninge er med til at få 

ukrainske statsborgere i arbejde, så de kan være med til 

at afbøde den nuværende mangelsituation og blive selv-

forsørgende. Måden til at fastholde både kontanthjælps-

modtage, ikke-vestlige indvandrere og Ukrainske flygt-

ninge i arbejde er, at de understøttes gennem efteruddan-

nelse og opkvalificering. Her er RAR Sydjyllands positivliste 

over uddannelser en vigtig del i arbejdet med den løbende 

opkvalificering”. 

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 0,8 pct., Den højeste le-

dighed ses hos a-kassen Kommunikation og Sprog på 4,6 

pct. efterfulgt af Magistrene med 3,4 pct. ledighed. 

I Sydjylland har Vejen den laveste ledighedsprocent med 

en ledighed på 1,2 pct. Fredericia og Fanø har de højeste 

sæsonkorrigerede ledigheder på 2,5 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, april 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/
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