
 

 

            Odense, den 30. september 2022

Lille fald i ledighed på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i august 2022 faldet 

med 170 personer på Fyn. Det er et fald på 2,5 pct. sam-

menlignet med forrige måned. Der er nu 6.750 ledige, 

svarende til 2,9 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På lands-

plan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 1.153 

personer, svarende til et fald på 1,5 pct. og ledighedspro-

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

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

”Med den fortsatte lave ledighed er det er godt at se at 

den seneste analyse fra VIVE viser, at stadig flere perso-

ner med handicap får foden inden for på arbejdsmarked. 

Flere både kan og vil være en del af arbejdsfælleskabet. 

Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet. 

Det viser også noget om rummeligheden på vores ar-

bejdsmarked, når det lykkes flere på kanten af arbejds-

markedet at komme i beskæftigelse” udtaler Charlotte 

Stigkjær Jacobsen, formand for Det Regionale Arbejds-

markedsråd (RAR) på Fyn, og forsætter: 

Der er dog fortsat udfordringer med at få ledige seniorer 

ind på arbejdsmarkedet igen, når de bliver ledige. Senio-

rer har viden og erfaringer, som bør komme arbejdsmar-

kedet til gavn. Mange af de udfordringer, der fortsat er 

med at øge beskæftigelsen blandt seniorer, handler om 

kulturændringer hos seniorerne om fortsat uddannelse og 

hos virksomhederne – både private og offentlige. Derfor 

er det helt afgørende, at man også lokalt sikrer gode ram-

mer for at flest muligt er en del af arbejdsmarkedet i 

længst mulig tid.  

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

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

ledighed på 1,1 pct. Efterfulgt af Fag og Arbejde (FOA) 

med en ledighed på 1,3 pct., Den højeste ledighed ses 

hos a-kassen Magistrene på 5,9 pct. efterfulgt Kommuni-

kation og Sprog med 5,6 pct. ledighed. 

På Fyn har Ærø de laveste sæsonkorrigeret ledighed på 

1,9 pct. efterfulgt af Faaborg-Midtfyn, mens Odense har 

den højeste sæsonkorrigerede ledighed på 3,4 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent, august 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 eller yderligere om tallene på https://jobind-

sats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/  
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