Odense, 29. juni 2018

Ledigheden falder på Fyn

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

Den sæsonkorrigerede ledighed er i maj 2018 faldet
129 personer på Fyn svarende til et fald på 1,3 pct.
Der er nu 10.003 ledige svarende til 4,5 pct. af
arbejdsstyrken på Fyn. På landsplan er den
sæsonkorrigerede ledighed faldet med 854 personer,
svarende til 0,8 pct., og ledighedsprocenten er nu på
4 pct. af arbejdsstyrken.
Pressemeddelelse fra RAR Fyn
”Vi er inde i en positiv udvikling på det fynske
arbejdsmarked. Den faldende ledighed betyder, at vi i
højere grad får inkluderet de udsatte grupper, fx
mennesker med ikke-vestlig baggrund. Den store
tilstrømning af flygtninge i 2014 og 2015 medførte, at
antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
på kontanthjælp, uddannelseshjælp og
integrationsydelse steg støt indtil medio 2016, hvor vi
opnår et højdepunkt. Her har vi set udviklingen vende
og antallet på de tre ydelser er faldet fra de 5.155 i juni
2016 til nu 4.185 i april 2018. Hvis vi ser på resten af
gruppen på de tre ydelser, ser vi en lignende udvikling,
men hvor antallet begynder at falde tidligere. Når vi
fraregner mennesker med ikke-vestlig baggrund, er
antallet af personer på kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse faldet siden
2014. I juni 2014 var der 10.030 personer på disse
ydelser, hvilket er faldet til 8.398 i april 2018. For
dagpengemodtagerne slog udviklingen igennem endnu
tidligere. Antallet af dagpengemodtagere på Fyn er
faldet fra 15.270 i februar 2012 til 7.705 i februar
2018. Vi kan altså se, at når ledigheden falder, får vi
gradvist inkluderet forskellige grupper på
arbejdsmarkedet, inklusiv de mere udsatte grupper,”
udtaler Erling Møller Nielsen, formand for RAR Fyn.

Sæsonkorrigeret ledighed på Fyn og i hele landet, i procent

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent

Der er nu 632 færre ledige forsikrede på Fyn, end der
var i maj 2017. De største fald ses hos akassegrupperne Fag og Arbejde og Selvstændige. Der
ses en stigning hos a-kassegruppen Akademikere. Der
er nu 990 færre ledige ikke-forsikrede end i maj 2017.
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