Odense, 4. januar 2018

Ledigheden falder på Fyn
Den sæsonkorrigerede ledighed er i november 2018
faldet 84 personer på Fyn svarende til et fald på 0,9
pct. Der er nu 9.526 ledige svarende til 4,3 pct. af
arbejdsstyrken på Fyn. På landsplan er den
sæsonkorrigerede ledighed faldet med 619 personer,
svarende til 0,6 pct., og ledighedsprocenten er nu på
3,9 pct. af arbejdsstyrken.

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

Pressemeddelelse fra RAR Fyn
”Den sæsonkorrigerede ledighed falder fortsat, for
både forsikrede ledige og ikke-forsikrede. Den lave
ledighed udfordrer arbejdsgiverne i forhold til at skaffe
kvalificeret arbejdskraft. Rådet følger nøje med i
situationer med mangel- og paradoksproblemer. I
øjeblikket ser vi en særlig stor udfordring indenfor
sundhedsvæsnet, hvor det er svært at skaffe
sygeplejersker nok. Danske Sundhedsorganisationer
har en ledighed på godt en procent. Vi ser derfor med
positive øjne på muligheden for at øge optaget på
sygeplejerskeuddannelsen og få flere af de
deltidsansatte op på fuld tid. På Fyn ses den højeste
ledighed hos akademikerne, der udgør op mod en
femtedel af alle forsikrede ledige. Situationen kræver,
at akademikerne på Fyn søger bredt både geografisk
og fagligt,” udtaler Erling Møller Nielsen, formand for
RAR Fyn.
Der er nu 355 færre ledige forsikrede på Fyn, end der
var i november 2017. De største fald ses hos akassegrupperne Fag og Arbejde og Industri og
Funktionærer og tjenestemænd. Danske
sundhedsorganisationer har den laveste ledighed af
alle a-kasser på 1,1 pct. og Akademikere har den
højeste på 4,7 pct. Der er nu 723 færre ledige ikkeforsikrede end i maj 2017.

Sæsonkorrigeret ledighed på Fyn og i hele landet, i procent

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent
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