Odense, 30. april 2018

Ledighed stort set uændret på Fyn

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne på Fyn, i procent, marts
2018

Den sæsonkorrigerede ledighed er i marts 2018
steget 121 personer på Fyn. Der er nu 10.291 ledige
svarende til 4,6 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På
landsplan er ledigheden steget med 1.473 personer,
svarende til 1,3 pct., og ledighedsprocenten er nu på
4,1 pct. af arbejdsstyrken.
Pressemeddelelse fra RAR Fyn
”Den sæsonkorrigerede ledighed stiger den seneste
måned på Fyn, efter at være faldet gennem de sidste 7
måneder. Den faldende tendens har lagt et pres på
virksomhederne i forhold til at skaffe kvalificeret
arbejdskraft. Som konsekvens af bl.a.
tilbagetrækningsreformen kommer der flere i den
ældre del af arbejdsstyrken. For de 60-66 årige er det
normalt godt halvdelen af befolkningen der indgår i
arbejdsstyrken. Siden 2011 er der kommet markant
flere i denne aldersgruppe i arbejdsstyrken, samtidig
med at gruppens ledighed kun har været svagt
stigende. Selvom gruppen er vokset, har det ikke
betydet, at der er blevet mange flere ledige. De 50-59
årige indgår på arbejdsmarkedet i samme grad som de
yngre aldersgrupper. For denne gruppe har størrelsen
på arbejdsstyrken været svagt voksende siden 2009,
mens ledigheden for gruppen er faldet siden 2012.
Samlet set kan det konkluderes, at det er lykkes at
fastholde flere mennesker i den ældre del af
arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at
det fortsat lykkes, da udfordringerne med mangel på
kvalificeret arbejdskraft fortsætter,” udtaler Erling
Møller Nielsen, formand for RAR Fyn.
For de 50-59 årige har der været et fald på 305
fuldtidspersoner fra marts 2017 til marts 2018 og for
de 60-66 årige en stigning på 27 fuldtidspersoner.
Samlet set er det et fald 278 fuldtidspersoner i den
ældre del af arbejdsstyrken. De 50-59 årige har den
laveste ledighed sammen med de 40-49 årige og de
helt unge på 16-24 år.

Sæsonkorrigeret ledighed på Fyn og i hele landet, i procent

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent

Der er nu 1.020 færre ledige forsikrede, end der var i
marts 2017. De største fald ses i Selvstændige og Fag
og Arbejde. Der er 678 færre ledige ikke-forsikrede
end i marts 2017.
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