
 

 

            Odense, den 31. august 2022

Stigende ledighed på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i juli 2022 steget med 

470 personer på Fyn. Det er en stigning på 6,8 pct. sam-

menlignet med forrige måned. Der er nu 6.902 ledige, 

svarende til 3 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På landsplan 

er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 2.797 per-

soner, svarende til en stigning på 3,6 pct. og ledigheds-

procenten er nu på 2,7 pct. af arbejdsstyrken. Danmarks 

Statistik oplyser vedr. ledighedsudviklingen, at stigningen 

i ledigheden skal bl.a. ses i lyset af nytilkomne ukrainske 

flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp og 

samtidig vurderes jobparate. 

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

”Selvom ledigheden stiger lidt på Fyn, er det fortsat van-

skeligt at besætte de mange ledige stillinger, der er og 

det er derfor glædeligt, at stadig flere ukrainske flygt-

ninge kommer i job” udtaler Charlotte Stigkjær Jacobsen, 

formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på 

Fyn, og forsætter: 

”De mange flygtninge fra Ukraine sætter selvfølgelig sit 

præg på arbejdsmarkedet her og nu, men vi skal dog fort-

sat have fokus på at få de sidste ledige målgrupper med 

ind på arbejdsmarkedet. Her er RAR Fyns positivliste over 

uddannelser en vigtig del i arbejdet med den løbende at 

opkvalificere ledige til de ubesatte job på arbejdsmarke-

det samtidig med, at der fortsat er behov for at tilføre 

udenlandsk arbejdskraft, for at besætte de mere speciali-

serede stillinger, hvor kompetencerne ikke er tilgængelige 

i Danmark”. 

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

Den laveste ledighed ses hos Fag og Arbejde (FOA) med 

en ledighed på 1,1 pct., Den højeste ledighed ses hos a-

kassen Magistrene på 6 pct. efterfulgt af økonomer med 

5 pct. ledighed. 

På Fyn har Assens og Ærø de laveste sæsonkorrigeret le-

dighedsprocent på 2,3 pct., mens Langeland har den hø-

jeste sæsonkorrigerede ledighed på 3,7 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent, juli 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 Charlotte Stigkjær Ja-
cobsen, DA, tlf. 24259515. Læs mere om ledigheden på RAR Fyns hjemmeside 

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