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Odense, den 31. august 2022

Let stigende ledighed i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i juli 2022 steget med 

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

sammenlignet med forrige måned. Der er nu 8.019 ledige, 

svarende til 2,2 pct. af arbejdsstyrken i Sydjylland. På 

landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 

2.797 personer, svarende til en stigning på 3,6 pct. og le-

dighedsprocenten er nu på 2,7 pct. af arbejdsstyrken. 

Danmarks Statistik oplyser vedr. ledighedsudviklingen, at 

stigningen i ledigheden bl.a. også skal ses i lyset af nytil-

komne ukrainske flygtninge, der via særloven modtager 

kontanthjælp og samtidig vurderes jobparate. 

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

”Selvom ledigheden stiger lidt i Sydjylland er ledigheden 

fortsat lav. Det er derfor glædeligt, at stadig flere ukrain-

ske flygtninge kommer i job og dermed er med til at be-

sætte de mange ledige stillinger, der er og at de bliver selv-

forsørgende”, udtaler Marita Geinitz, formand for Det Re-

gionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland, og forsæt-

ter: 

”De mange flygtninge fra Ukraine sætter selvfølgelig sit 

præg på arbejdsmarkedet her og nu, men der er fortsat 

behov at kigge på opkvalificering, så vi er klar til de mange 

nye typer jobs fremtiden bringer. Det er en dagsorden som 

RAR Sydjylland har fokus på at understøtte gennem posi-

tivliste over uddannelser. Vi skal fortsat have fokus på at 

få de sidste ledighedsgrupper opkvalificeret til at komme 

med ind på arbejdsmarkedet, ligesom vi skal have fokus 

på, at de beskæftigede også løbende får ajourført deres 

kompetencer” 

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

Den laveste ledighed ses hos Din Faglige A-kasse med en 

ledighed på 0,7 pct., Den højeste ledighed ses hos a-kas-

sen Magistrene på 3,9 pct. 

I Sydjylland har Vejen den laveste sæsonkorrigeret ledig-

hedsprocent med en ledighed på 1,5 pct. Fanø har den 

højeste sæsonkorrigerede ledighed på 2,9 pct. efterfulgt 

af Fredericia med 2,8 pct. 

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, juli 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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