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Odense, den 30. september 2022

Lille fald i ledigheden i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i august 2022 faldet 

med 145 personer i Sydjylland. Det er et fald på 1,8 pct. 

sammenlignet med forrige måned. Der er nu 7.907 ledige, 

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

landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 

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

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

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

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

seneste analyse fra VIVE viser, at stadig flere personer 

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 arbejdsmar-

ked, når det lykkes flere på kanten af arbejdsmarkedet at 

komme i beskæftigelse” udtaler Marita Geinitz, formand 

for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland, 

og forsætter: 

 Der er dog fortsat udfordringer med at få ledige seniorer 

(+55 år) ind på arbejdsmarkedet igen, når de bliver ledige. 

Seniorer har viden og erfaringer, som bør komme arbejds-

markedet til gavn. Derfor er det nu tid til ændre på gamle 

mønstre og fordomme og fastholde seniorer, også når der 

er medarbejdere, som skal afskediges. Mange af de udfor-

dringer, der fortsat er med at øge beskæftigelsen blandt 

seniorer, handler om kulturændringer. Derfor er det helt 

afgørende, at man også lokalt sikrer gode rammer for at 

flest muligt er en del af arbejdsmarkedet i længst mulig 

tid.  

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 1 pct., Den højeste ledighed ses hos a-kassen 

Magistrene på 3,9 pct. 

I Sydjylland har Billund og Vejen den laveste sæsonkorri-

gerede ledighed på 1,6 pct. Fanø har den højeste sæson-

korrigerede ledighed på 3 pct. efterfulgt af Fredericia med 

2,6 pct. 

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, august 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  eller yderligere om tallene på https://jobindsats.dk/rap-
portbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/ 
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