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Odense, den 31. januar 2023

Lille stigning i ledigheden i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i december 2022 ste-

get med 335 personer i Sydjylland. Det er en stigning på 

3,9 pct. sammenlignet med forrige måned. Der er nu 

8.564 ledige, svarende til 2,3 pct. af arbejdsstyrken i Syd-

jylland. På landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed 

steget med 2.669 personer, svarende til en stigning på 3,3 

pct. og ledighedsprocenten er nu på 2,7 pct. af arbejds-

styrken.  

Pressemeddelelse fra RAR Sydjylland 

”Ledigheden er fortsat lav og mange menneske som er lidt 

længere væk fra arbejdsmarkedet er kommet i beskæfti-

gelse. Det er fortsat vigtig at have fokus på, at alle bliver 

en del af arbejdsfællesskabet” udtaler Marita Geinitz, for-

mand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjyl-

land, og forsætter: 

Det gælder også for de mange unge, der i dag hverken er 

i gang med en uddannelse eller er i arbejde. Det er væsent-

lig af ingen unge efterlades uden fremtidsperspektiv, men 

bliver en del af fælleskabet enten på jobmarkedet eller i 

uddannelsessystemet. Fremtidens arbejdsmarked skal 

også bygges på de unge, der har udfordringer med at ar-

bejde på fuld tid eller skal have særlige vilkår under ud-

dannelsen. Samtidigt er det vigtig at fastholde borgere på 

kanten af arbejdsmarkedet, som gerne vil have en fortsat 

tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsidentitet, 

men også at fastholde den erfarne viden i virksomhe-

derne, som seniorerne har. 

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

Den laveste ledighed ses hos Danske Sundhedsorganisati-

oner med en ledighed på 0,7 pct., Den højeste ledighed 

ses hos Kommunikation og Sprog på 3,1 pct. 

I Sydjylland har Billund den laveste sæsonkorrigerede le-

dighed på 1,5 pct. efterfulgt af Vejen med 1,6 pct. Fanø 

har den højeste sæsonkorrigerede ledigheder på 3 pct. i 

Sydjylland. 

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, december 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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