
 

 

            Odense, den 2. marts 2023

Lille stigning i ledigheden på Fyn 
Den sæsonkorrigerede ledighed er i januar 2023 steget 

med 211 personer på Fyn. Det er en stigning på 2,9 pct. 

sammenlignet med forrige måned. Der er nu 7.359 le-

dige, svarende til 3,1 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På 

landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 

533 personer, svarende til en stigning på 0,7 pct. og ledig-

hedsprocenten er nu på 2,8 pct. af arbejdsstyrken.  

Pressemeddelelse fra RAR Fyn 

”I januar måned ser vi igen en lille stigning i ledigheden. 

Vi har dog endnu ikke set større stigninger i ledigheden 

og faktisk har de seneste offentliggjorte tal for beskæfti-

gelsen i december vist en lille fremgang. Samtidig kom-

mer vi fra et rigtig godt udgangspunkt med lav ledighed 

og høj beskæftigelse, der gør, at vi fortsat skal have fokus 

på at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel”, ud-

taler Charlotte Stigkjær Jacobsen, formand for Det Regio-

nale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på Fyn, og forsætter: 

Mange steder i velfærdsfagene og blandt virksomhederne 

mangler der fortsat hænder, og prognoser peger på, at 

disse udfordringer kun vil blive større. Derfor er det vig-

tigt, at vi fastholder ambitionen om at fastholde og sikre 

flere hænder på arbejdsmarkedet. Henover de seneste år 

er det lykkedes os at få mange kontanthjælpsmodtagere, 

langtidsledige og ikke-vestlige indvandrere med på vog-

nen. Dem er det nu vigtigt at holde fast i. Samtidig er det 

vigtigt fortsat at give en chance til alle dem, der står på 

spring for at komme med i arbejdsfællesskabet. Det gæl-

der ikke mindst de seniorer og handicappede, der både 

kan og vil. 

Der er lidt forskel i udviklingen i ledigheden for A-kasser i 

det seneste år. Flere A-kasser har fald i ledigheden og 

størst for Metalarbejderne, men vi ser små stigninger 

bl.a. hos Faglig Fælles A-kasse og Det Faglige Hus. Den la-

veste ledighed ses hos FOA med en ledighed på 1,5 pct. 

Den højeste ledighed ses hos Faglig Fælles A-kasse med 

6,1 pct. ledighed. 

På Fyn har Ærø den laveste sæsonkorrigeret ledighed på 

1,9 pct. efterfulgt af Faaborg-Midtfyn og Kerteminde på 

2,5 pct., mens Odense og Langeland har den højeste sæ-

sonkorrigerede ledighed på 3,6 pct.  

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i pro-

cent, januar 2023 

 

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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