Odense, 28. september 2018

Ledigheden falder på Fyn
Den sæsonkorrigerede ledighed er i august 2018
faldet med 96 personer på Fyn svarende til en
stigning på 1 pct. i forhold til juli 2018. Der er nu
9.961 ledige svarende til 4,5 pct. af arbejdsstyrken på
Fyn. På landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed
faldet med 529 personer, svarende til 0,5 pct., og
ledighedsprocenten er nu på 3,9 pct. af
arbejdsstyrken.

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

Pressemeddelelse fra RAR Fyn
”Ledigheden falder i august måned til under 10.000
ledige på Fyn. Der er fortsat mangel på kvalificeret
arbejdskraft visse steder på arbejdsmarkedet, blandt
andet i it-branchen. Det er en af de brancher, hvor
virksomhederne oplever flest forgæves rekrutteringer.
Den problematik behandlede vi bl.a. på sidste uges
beskæftigelseskonference, som blev afholdt i Odense
af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Her fortalte
Peter Schneider-Kamp fra Syddansk Universitet om en
kommende kandidatuddannelse og et 18-ugers
uddannelsesforløb i data science. Med denne
uddannelse vil ledige humanister kunne tage springet
over til it-branchen, hvor de vil kunne drage fordel af
at være fagspecialiserede dataloger. I rådet ser vi
positivt på denne mulighed for opkvalificering. Det er
vigtigt, at de ledige der er på det fynske
arbejdsmarked, får de kompetencer, der er
nødvendige, for at kunne varetage de ledige job. Det
gavner både de ledige, virksomhederne og hele
samfundet,” udtaler Erling Møller Nielsen, formand
RAR Fyn.

Sæsonkorrigeret ledighed på Fyn og i hele landet, i procent

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent

Ledigheden er størst for a-kassegruppen Akademikere.
Der er nu 678 færre ledige forsikrede, end der var i
august 2017. De største fald ses hos a-kassegrupperne
Fag og Arbejde og Selvstændige. Der ses stigninger
indenfor a-kassegruppen Akademikere, især for akassen Kommunikation og Sprog samt økonomer. Der
er nu 846 færre ledige ikke-forsikrede end i august
2017.
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