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Indledning 
 
Kære læser, 
RAR Østjylland har som hovedformål at sikre og understøtte samarbejde og dialog på tværs af beskæftigelses-, uddannel-
ses-, og erhvervsområdet. Med dette for øje har Rådet fastlagt følgende strategiske fokusområder: 
 

- De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid 
- Det rummelige arbejdsmarked 
- Samarbejde 
- Videndeling 

 
Den nuværende situation og forventningerne til det østjyske arbejdsmarked er kendetegnet ved vækst i beskæftigelsen 
og en faldende ledighed. De positive udviklingstræk gør omvendt, at arbejdsmarkedet nu, og ind i fremtiden, bliver udfor-
dret af en potentiel mangel på den rette kvalificeret arbejdskraft. Derfor vil RAR Østjylland understøtte virksomhedernes 
vækst ved at arbejde for, at arbejdsstyrken har de rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid.  
 
En stor gruppe af ledige med andre udfordringer end ledighed har behov for en målrettet indsats. Den gunstige situation 
på arbejdsmarkedet, giver os unikke muligheder for alle, der kan og vil bidrage på arbejdsmarkedet. Borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet er en værdifuld arbejdskraftreserve, som vi skal bidrage til får fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er 
behov for at understøtte det rummelige arbejdsmarked gennem målrettede indsatser.  
  
Fundamentet for et attraktivt østjysk arbejdsmarked er et stærkt samarbejde mellem aktørerne på beskæftigelses-, ud-
dannelses-, og erhvervsområderne. Vi tror på, at løsninger skabes i samspil med hinanden på ét fælles østjysk arbejds-
marked - på tværs af kommuner og organisationer. Derfor vil vi have fokus på koordinerende og værdiskabende aktiviteter 
for at sikre bedre match på arbejdsmarkedet.  
 
For at kunne lykkedes med målet om et østjysk arbejdsmarked i vækst, arbejder vi målrettet med videndeling ift. udfor-
dringer og potentialer for arbejdsmarkedet. Vi vil understøtte udvikling og indsatser med viden om arbejdsmarkedet med 
henblik på skabe et fælles virkelighedsbillede. Dette notat er et eksempel herpå. 
 
RAR Østjylland ønsker med dette notat at sætte fokus på en række centrale temaer og beskæftigelsespolitiske indsatser 
på det vestjyske arbejdsmarked. Vi håber, at notatet vil bidrage til gode drøftelser og beslutninger hos vore samarbejds-
partnere til gavn for østjyske borgere og virksomheder  
 
Skulle der være ønske om udbygning af notatet, afledte ønsker om materiale eller præsentation af materialet stiller Ar-
bejdsmarkedskontoret gerne op. Spørgsmål eller kommentarer kan ligeledes rettes til arbejdsmarkedskontoret i Midt og 
Nordjylland.  
 
God læselyst! 
 
På vegne af RAR Østjylland 
Hans A. Sørensen 
Formand 
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RAR Østjyllands hovedfokus 
 
Dette notat belyser en del af den viden om arbejdsmarkedet, som er baggrund for Rådets strategi og de efterfølgende 
indsatser, som sættes i gang. Nedenfor belyses nogle eksempler på koblingen mellem viden, strategi og indsatser med 
udgangspunkt i den viden, der belyses i dette notat.  Viden er grundlaget for en kvalificeret indsats. 

At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering 
 
• Rådet følger løbende med i rekrutteringsmulighederne på hele arbejdsmarkedet her og nu og i fremtiden med ud-

gangspunkt i arbejdsmarkedets udvikling, arbejdsmarkedsbalancen, arbejdsstyrkens udvikling og fremskrivninger af 
udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft (s. 6-12).  
 
- Det giver en vigtig aktuel viden om kompetenceefterspørgslen, som blandt andet bruges til at målrette positivli-

sten for den regionale uddannelsespulje og en bedre mulighed for at koordinere tværkommunale kursuskøb. 
 

- Med et bredere fokus arbejder Rådet for en løbende opkvalificering af hele arbejdsstyrken gennem en VEU (vok-
sen- og efteruddannelse) indsats målrettet brancher med et særligt behov. Det er både vigtigt for at løse virk-
somhedernes aktuelle rekrutteringsudfordringer og for at håndtere de forestående mulige ubalancer mellem 
udbud og efterspørgsel.  

 
- Denne indsats kan kun realiseres gennem et bredt og aktivt samarbejde mellem alle aktører på arbejdsmarke-

det. Derfor samarbejder Rådet med aktører inden for erhvervs-, uddannelses– og beskæftigelsesområdet. Det 
sker for eksempel via konferencer og workshops, som samler viden om udfordringer og konkrete succesrige ini-
tiativer om beskæftigelse, opkvalificering og kompetenceløft. Rådet pusher på denne baggrund viden og sætter 
dagsordenen om positive projekter, der fremmer kvalificeret arbejdskraft.   

 

At borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tættere på job 
og får fodfæste på arbejdsmarkedet 
 
• En stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder står uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør de 

blandt andet, fordi de har udfordringer fagligt, personligt eller socialt. Rådet vil arbejde for at mobilisere den res-
source gruppen udgør til gavn for arbejdsmarkedet og for den enkelte (s. 13-18). 

 
- Rådet følger konkrete indsatser, som sætter fokus på udnyttelse og styrkelse af kompetencer og erhvervsevne 

for udsatte borgere. Her har rådet bl.a. fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter som instrument til at bringe 
udsatte borgere tættere på et job.  

 
- Rådet udbreder viden om best pratice mellem jobcentre og virksomheder om indsatser, som styrker kompeten-

cer og erhvervsevner for udsatte grupper. Herved skabes et bedre grundlag for- og viden om koblingen mellem 
indsatser og efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte grupper. Det sker i et bredt udsnit af aktivi-
teter fra konferencer til et fokus på kommunernes beskæftigelsesplaner. 
 

- Uddannelse, opkvalificering og brancheskift er ligeledes relevante fokuspunkter som hjælp til borgere på kanten 
af arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Rådet for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse og herunder hjælpes i 
gang via forberedende grunduddannelse (FGU). Opkvalificering og brancheskift er særligt relevante for at undgå 
nedslidning i visse brancher. Dermed mindskes afgangen fra arbejdsstyrken.   

 
 
 
Læs mere om RAR Østjyllands strategi og fokuspunkter på Rådets hjemmeside: 
 
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/strategi-og-fokusomraader/   

https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/om-rar-oestjylland/strategi-og-fokusomraader/
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Resumé 

Arbejdsmarkedet – kvalificeret arbejdskraft 
• Folketallet vokser i RAR Østjylland frem mod 2028. Gruppen over 65 år der forventes at vokse mest med ca. 22 pct. 

I lyset af stigende tilbagetrækningsalder bliver det vigtigt at fokusere på de ældres kompetencer på arbejdsmarke-
det.  

• Pendlingen stiger i Østjylland, og det bidrager til vækst i beskæftigelsen. Favrskov og Skanderborg er de kommuner 
med mest pendling. Aarhus er det største trækplaster for arbejdskraft.   

• Det går godt med beskæftigelsen. Siden 2012 er den steget med 23.885 / 6,8 pct. 
• Ledigheden har været faldende siden 2010 med i alt 32,3 pct.  
• Der er mangel eller paradoksproblemer for 8,9 pct. af stillingsbetegnelserne i Arbejdsmarkedsbalancen. Det repræ-

senterer et bredt udsnit af stillingsbetegnelser. Der er størst mangel ingen for Bygge og anlæg, Jern og metal og 
Sundhed omsorg og personlig pleje.  

• Arbejdsstyrkens uddannelsesbaggrund er ændret markant. Der er væsentligt flere med en videregående uddannelse 
og færre kortuddannede og faglærte.   

• Frem mod 2025 forventes faldende i ledighed for de kortuddannede, mangel på faglært arbejdskraft og stigende 
ledighed for de videregående uddannede.   

• I de senere år er antallet af udenlandske arbejdstagere steget markant. Særligt statsborgere i østeuropæiske EU-
lande har bidraget til vækst i beskæftigelsen for udenlandske statsborgere. 

• I takt med at flere udenlandske statsborgere er beskæftigede i Østjylland, er antallet, som modtager offentlige for-
sørgelsesydelser, også steget.  

 

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
• I RAR Østjylland var 16,9 pct. af befolkningen i 2018 på offentlig forsørgelse. Andelen af offentligt forsørgede er fal-

det det seneste år. 
• Faldet i offentligt forsørgede stammer primært fra et fald i de jobklare ydelsesmodtagere. 
• Der er stor variation i kommunernes brug af virksomhedsrettet indsats samt brugen af virksomhedsrettet indsats i 

forhold til de forskellige målgrupper. 
• Der er ligeledes markant forskel i kommunernes brug af ordinære løntimer til målgrupperne længere væk fra ar-

bejdsmarkedet. 
• Der ligger en stor opgave i at hjælpe ikke jobklare ydelsesmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig er det 

en udfordring at bidrage til, at færre går fra jobklar til ikke jobklar. 
• Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er en vigtig gruppe at forholde sig til som ressource, der kan mobiliseres og 

bringes tættere på arbejdsmarkedet. Her er bl.a. opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser eksempler på ind-
satser, der kan bringe personer tættere på beskæftigelse. 

• Antallet og andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i beskæftigelse, er steget markant de 
seneste år. 
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Arbejdsmarkedet 

Befolkningen og pendling 
Fig. 1  

 
 

Tabel 1 

 
Kilde: Statistikbanken; Pend100 

 
 
Tabel 2 

 
Kilde: Statistikbanken; PEND101 

Figur 1 viser en fremskrivning af befolkningen 
i Østjylland fra 2018-28 efter aldersgrupper. I 
fem ud af de 12 østjyske kommuner forven-
tes en vækst i alle aldersgrupper.  
 
Folketallet forventes samlet set at stige med 
64.829 / 6,6 pct. frem mod 2028. Det dæk-
ker over en vækst i aldersgruppen 0-15 år på 
år på 12.107 / 6,8 pct., en vækst i alders-
gruppen 16-64 år på 13.760 / 2,2 pct., og en 
vækst i aldersgruppen 65+ år på 38.962 / 
22,1 pct. 
 
Den største andelsmæssige befolkningstil-
vækst er i Skanderborg på 9,0 pct.-point, og i 
Horsens på 8,6 pct.-point. Den laveste an-
delsmæssige befolkningstilvækst er i 
Syddjurs på 2,2 pct.-point. 
 
Befolkningstallet har stor betydning for det 
fremtidige udbud af arbejdskraft. Dette skal 
dog også ses i lyset af stigende tilbagetræk-
ningsalder, og reformer der tilstræber at øge 
befolkningens deltagelse på arbejdsmarke-
det i form af stigende erhvervsfrekvens. 
 
Tabel 1 viser, hvorfra og hvortil de beskæfti-
gede pendler mellem kommunerne i RAR Øst-
jylland. Det fremgår f.eks., at 1.479 pendler 
fra Favrskov til Randers. Favrskov og Skan-
derborg er de to kommuner, hvor flest pend-
ler ud af kommunen for at arbejde med hhv. 
60,6 pct. (15.140) og 57,7 pct. (18.240) af 
de beskæftigede efter bopæl.  
 
Modsat ligger Samsø og Aarhus med hhv. 
12,4 pct. (207) og 21,9 pct. (37.693), der 
pendler ud af kommunen. Skanderborg og 
Favrskov ligger i top mht. indpendling med 
hhv. 49,8 pct. (13.240) og 49,0 pct. (9.443) 
af de beskæftigede efter arbejdssted.  
 
 
Tabel 2 viser netto udpendlingen i RAR Østjyl-
land efter branche. Det fremgår, at de fleste 
kommuner er netto udpendlingskommuner, 
med undtagelse af Aarhus, og Viborg. Disse 
er netto indpendlingskommuner. 
 
Således pendler der i Favrskov 5.697 flere ud 
end ind til kommunen. Der er størst overskud 
mellem ud- og indpendling inden for offentlig 
adm. mv. med 1.662. Aarhus er det største 
trækplaster for arbejdskraft fra de Østjyske 
kommuner. Der pendler 64.002 ind og 
37.693 pendler ud. Det giver et indpendlings-
overskud på 26.309. Der er størst overskud 
inden for Handel og transport mv. med 7.787. 
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Beskæftigelse og beskæftigelsesfrekvens 
Fig. 2  Figur 2 viser udviklingen i antallet af fuldtids-

beskæftigede lønmodtagere med bopæl i 
RAR Østjylland, 3. kvartal i årene 2008 til 
2018.  
 
Som det fremgår af figuren, faldt beskæfti-
gelsen markant fra 2008 til 2009, hvorefter 
den faldt mere moderat frem til 2012. Fra 
2008 til 2012 faldt beskæftigelsen med 
20.216 fuldtidspersoner svarende til et fald 
på 5,5 pct.  
 
Efter 2012 er beskæftigelsen steget år for 
år. I perioden 2012-2018 har der været en 
vækst på 23.885 fuldtidspersoner svarende 
til en stigning på 6,8 pct. Det seneste år er 
beskæftigelsen steget med 6.185 / 1,7%. 
 
 
 
Som nævnt ovenfor er beskæftigelsen 
blandt borgere med bopæl i RAR Østjylland 
steget år for år siden 2012. Således har der 
også været beskæftigelsesfremgang i den 
seneste årsperiode, som der forelægger 
data for, 3.kvt. 2017 – 3.kvt. 2018.  
 
I Østjylland er beskæftigelsen steget med 
1,7 pct., mens der på landsplan har været 
en beskæftigelsesfremgang på 1,6 pct. 
Blandt de Østjyske kommuner er beskæfti-
gelsen steget mest i Horsens (2,4 pct.), Aar-
hus (2,3 pct.) og Silkeborg (2,2 pct.).  
 
Den mindste vækst i beskæftigelsen har væ-
ret i Norddjurs og Hedensted med hhv. (0,3 
pct.) og (0,5 pct.).  
 
Figur 4 viser beskæftigelsesfrekvensen for 
befolkningen samlet set og for indvandrere 
og efterkommere fra ikke vestlige lande. Be-
skæftigelsesfrekvensen er den andel af be-
folkningen i aldersgruppen 16-64 år, som er 
i beskæftigelse. Samlet set er beskæftigel-
sesfrekvensen for indvandrere og efterkom-
mere fra ikke vestlige lande marknat lavere 
med en andel på 48,6 pct. mod en andel på 
73,6 pct. for hele befolkningen.  
 
Hvis indvandrere og efterkommere fra ikke 
vestlige lande havde den samme beskæfti-
gelsesfrekvens som befolkningen i gennem-
snit, ville det øge beskæftigelsen med ca. 
13.100 i Østjylland.  
 
Beskæftigelsesfrekvensen øges f.eks. via 
opkvalificering inden for områder med stor 
efterspørgsel. 

 
Fig. 3  

 

 
Fig. 4 
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Jobomsætning og ledighed 
Fig. 5 

 
 

Fig. 6 

 
 

Tabel 3 

 

Figur 5 viser udviklingen i jobomsæt-
ningen RAR Østjylland over to årsperio-
der indtil 3. kvt. 2018. Den seneste års-
periode er der skabt 135.564 nye job i 
Østjylland. Det er 3.315 / 2,5 pct. flere 
end i årsperioden før.  
 
En stigende jobomsætning indikerer en 
stigene beskæftigelse og dermed hæn-
ger udviklingen i figur 5 fint sammen 
med udviklingen i beskæftigelsen jf. fig. 
2. Antalsmæssigt er der skabt flest nye 
job i Aarhus (1.218), Randers (581), Sil-
keborg (576) og Viborg (322).  
 
Der har været mindre fald i jobomsæt-
ningen i Norddjurs, Odder og på Samsø. 
Et mindre fald er et opmærksomheds-
punkt i forhold til den fremtidige udvik-
ling i beskæftigelsen. 
 
Figur 6 viser udviklingen i antallet af 
fuldtidsbruttoledige i RAR Østjylland, fe-
bruar i året.  
 
Af figur 6 fremgår, at der var en betyde-
lig stigning i ledigheden omkring 2008-
10. Fra 2008 til 2010 steg antallet af 
ledige med 16.158 og det svarer til en 
vækst på 140,1 pct. Siden 2010 har le-
digheden været faldende. I perioden 
2010-2019 er antallet af fuldtidsbrut-
toledige faldet med 8.894 og det svarer 
til et fald på 32,3 pct. Det seneste år er 
ledigheden faldet med 251 / 1,3 pct. 
 
 
Tabel 3 viser ledighedsudviklingen for-
delt på a-kasser samt for de ikke-forsik-
rede. For de ikke-forsikrede ledige har 
der samlet set været et fald i ledighe-
den på 723 (-19,2 pct.) personer fra fe-
bruar 2018 til februar 2019. Integrati-
onsydelsesmodtagerne står for 675 af 
dette fald.  
 
De største fald, i absolutte tal, er blandt 
medlemmer af FOA (-148) og Metalar-
bejderne (-53).  
 
I februar 2019 var ledigheden lav i en 
række a-kasser og særligt lav blandt 
medlemmer af El-faget (1,3 pct.), Me-
talarbejdere (1,9 pct.), og DSA (2,0 
pct.). 
 
Der er imidlertid også a-kasser, som 
fortsat har relativt høje ledighedspro-
center – blandt andre Magistre (7,7 
pct.), Journalistik, kommunikation og 
sprog (6,5 pct.), og 3F (6,3 pct.). 
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RAR fokusområde: Sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejds-
kraft 

Rekrutteringssituationen  
Fig. 7 

 
 

Fig. 8 

 
 

Tabel 4 

 

Figur 7 viser fordelingen af alle Arbejds-
markedsbalancens 893 stillingsbeteg-
nelser i kategorier efter hvor gode job-
muligheder, der er for den enkelte stil-
lingsbetegnelse i 1. halvår 2019.  
 
I Østjylland er 74,8 pct. af stillingsbe-
tegnelserne i gode jobmuligheder. Her 
er der ikke nogen mangel, men lav le-
dighed og høj jobomsætning. 
 
Der er mangel på arbejdskraft for 7,3 
pct. og paradoksproblemer for 1,6 pct. 
af stillingsbetegnelserne. Paradoks be-
tyder, at der både er mangel og en del 
jobsøgende.  
 
Endelig er der mindre gode jobmulighe-
der for 15,1 pct. af stillingsbetegnel-
serne. Det betyder, at der er overskud 
af arbejdskraft.   
 
Figur 8 viser antallet af stillingebeteg-
nelser i de erhvervsgrupper, hvor der er 
mangel på arbejdskraft eller paradoks-
problemer.  
 
Der er mangel inden for et bredt udsnit 
af erhvervsgrupper.  
 
Der er flest stillingsbetegnelser med 
mangel inden for Bygge og anlæg, Jern 
og metal og Sundhed, omsorg og per-
sonlig pleje.  
 
 
 
 
 
Mangelområderne repræsenterer et 
bredt udsnit af stillingsbetegnelser. Ta-
bel 4 viser de mangelstillingsbetegnel-
ser, hvor der samtidig har været flest 
job slået op på jobnet over ½ år fra au-
gust 2018 til januar 2019. Det vises 
også hvor mange ledige med minimum 
3 måneders ledighed, som har et CV 
jobønske inden for en af disse stillings-
betegnelser.  
 
Det fremgår, at sygeplejerske og social- 
og sundhedsassistent er de stillingsbe-
tegnelse med flest opslåede job med 
hhv. 863 og 839. Samtidig var der blot 
hhv. 60 og 75 ledige, som havde områ-
det som et jobønske i jan. 2019.  
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Arbejdsstyrkens udvikling 
Fig. 9 

 
 

Fig. 10 

 
 
 

Fig. 11 

 
 
 
 

Figur 9 viser bl.a. at 27,5 pct. af ar-
bejdsstyrken er kortuddannet i Østjyl-
land. 32,5 pct. af arbejdsstyrken er fag-
lært, og 39,1 pct. har en videregående 
uddannelse. Der er en del variationer i 
forhold til gennemsnittet mellem kom-
munerne.  
 
Skanderborg kommune har således, 
med 23,6 pct. færrest kortuddannede, 
mens Norddjurs med 30,6 pct., har 
flest kortuddannede. Aarhus har, med 
50,2 pct., størst andel med en videre-
gående uddannelse, mens Norddjurs 
har den mindste andel med 21,5 pct. 
Norddjurs har samtidig den største an-
del med en faglært uddannelse med 
47,2 pct., mens Aarhus har den laveste 
andel med 20,9 pct. 
 
Figur 10 viser, at der er en markant ud-
vikling i arbejdsstyrkens uddannelses-
sammensætning. I gennemsnit er an-
delen af videregående uddannede i 
Østjylland steget med 8,0 procentpoint 
fra 2008 til 17. Antalsmæssigt er det 
41.792 flere. Andelen af kortuddan-
nede er i samme periode faldet med 
4,1 procentpoint. Det svarer til 15.743 
færre kortuddannede. Den faglærte ar-
bejdsstyrke er faldet med 4,1 procent-
point. Det svarer til 12.025 færre fag-
lærte. Aarhus har haft den største 
vækst i andelen med en videregående 
uddannelse med 10,1 procentpoint. 
Horsens har haft det største fald i ande-
len af kortuddannede med 5,0 procent-
point.  
 
Figur 11 viser alderssammensætnin-
gen i den faglærte arbejdsstyrke i 2008 
og 2017. Der er en særlig aldersbetin-
get udfordring med den faglærte ar-
bejdsstyrke. Andelen af personer over 
50 år er steget fra 32,7 pct. til 42,0 pct. 
Antallet af personer i arbejdsstyrken 
falder markant ved overgangen mellem 
50-59 år og de 60+ årige.  
 
Her falder arbejdsstyrken fra 45.943 til 
22.750. Det er et fald på 23.193 / 50,5 
pct. Dette aldersbetingede fald i ar-
bejdsstyrken er en markant udfordring 
fremover. Det fremgår samtidig, at an-
tallet af unge, der kommer ind i arbejds-
styrken, er faldet fra 23.751 til 21.581 
fra 2008 til 17. Antallet af unge, der 
kom ind i arbejdsstyrken fra 2008 til 
17, var altså lavere, end antallet, der 
potentielt set forlader arbejdsstyrken 
pga. alder.  



11 
 

Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 
Fig. 12 

 
 

Fig. 13 

 
 

Fig. 14 

 

 
Figur 12 viser udviklingen (2000-2016) 
og en fremskrivning (2016-2025) af ud-
bud og efterspørgsel efter arbejdskraft 
for den kortuddannede arbejdsstyrke i 
RAR Østjylland. 
 
Det fremgår, at både udbud og efter-
spørgsel er faldet markant fra 2000 til 
2016. Arbejdsstyrken er faldet med 
33.350 /19,0 pct., og beskæftigelsen er 
faldet med 27.941 /16,8 pct. Det er me-
get markante udviklingstræk, som af-
spejler, at befolkningen generelt får et 
højere uddannelsesniveau, og at virk-
somhederne efterspørger flere medar-
bejdere med et uddannelsesniveau over 
kortuddannet niveau.  
  
  
 
Figur 13 viser udbud og efterspørgsel for 
den faglærte arbejdsstyrke fra 2000 til 
2016 og med en fremskrivning frem til 
2025. Det fremgår, at udbuddet er fal-
det fra 2000 til 2016 – især efter finans-
krisen i 2008. Udbuddet er faldet med 
10.000 / 5,8 pct.  Efterspørgslen har li-
geledes varieret markant. Den faldt fra 
165.534 i 2007 til 158.350 i 2016. Det 
er et fald på -7.184 / -4,3 pct.  
 
Frem mod 2020 forventes en stigende 
efterspørgsel og et faldende udbud. Det 
forventes at føre til et stigende rekrutte-
ringspres og udfordring med at skaffe 
faglært arbejdskraft.  Ledigheden er tek-
nisk set negativ efter 2020. Det illustre-
rer, at efterspørgslen er større end ud-
buddet. Det er en kerneudfordring i de 
kommende år at modvirke dette – fx 
gennem opkvalificering af ufaglærte, fo-
kus på substitution og evt. rekruttering 
af udenlandsk arbejdskraft. 
 
Figur 14 viser udbud og efterspørgsel for 
den videregående uddannede arbejds-
styrke. Udbud og efterspørgsel har 
begge været stigende fra 2000 til 2016. 
Udbuddet er steget fra 115.197 til 
184.653. Det er en vækst på 69.456 / 
60,3 pct. i udbuddet. Efterspørgslen er i 
samme periode steget fra 111.475 til 
178.546. Det er en vækst på 67.071 / 
60,2 pct.  
 
Fremover forventes væksten i både ud-
bud og efterspørgsel at fortsætte. Ud-
buddet forventes dog at vokse lidt kraf-
tigere end efterspørgslen, hvorved ledig-
heden forventes at vokse på området. 
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Udenlandsk arbejdskraft 
Fig. 15  

 

*EU 11 er en betegnelse for de 11 østeuropæiske lander, der er optaget i EU efter år 2000 

Fig. 16  

 

 

Fig. 17 

 

Efter en årrække med faldende beskæf-
tigelse som følge af den økonomiske 
krise er beskæftigelsen steget i Østjyl-
land de senere år. I perioden 2012-
2018 er antallet af fuldtidsbeskæfti-
gede med arbejdssted i Østjylland steget 
med 28.462. I samme periode er antal-
let af fuldtidsbeskæftigede udenland-
ske statsborgere med arbejdssted i Øst-
jylland steget fra 15.410 i 2012 til 
24.614 i 2018. Med en beskæftigelses-
stigning på 9.204 udgør udenlandske 
statsborgere 32 pct. af den samlede be-
skæftigelsesfremgang i perioden. Mere 
end halvdelen (5.400) af stigningen i 
fuldtidsbeskæftigede udenlandske 
statsborgere er statsborgere i et EU 11 
land, som dermed tegner sig for 59 pct. 
af stigningen i antallet af fuldtidsbe-
skæftige udenlandske statsborgere og 
19 pct. af beskæftigelsesstigningen i alt. 
 
Antallet af fuldtidsbeskæftigede uden-
landske statsborgere varierer på tværs 
af branche. 9 brancher har mere end 
1.000 fuldtidsbeskæftigede udenland-
ske statsborgere. Inden for industrien er 
der mere end 4.000 fuldtidsbeskæfti-
gede udenlandske statsborgere, mens 
tallet for Rejsebureau, rengøring og an-
den operationel service er godt 3.600. 
Forskellene på tværs af brancher afspej-
ler i en vist omfang, at der er forskel på 
branchernes størrelse målt på antallet 
af beskæftigede. Andelen af beskæfti-
gede udenlandske statsborgere er 
størst inden for Landbrug, skovbrug og 
fiskeri (37 pct.), Rejsebureau, rengøring 
og anden operationel service (22 pct.) 
samt Hoteller og restauranter (19 pct.). 
Udenlandske statsborgere udgør 7,1 
pct. af beskæftigelsen på tværs af bran-
cher. 
 
I takt med at stadigt flere udenlandske 
statsborgere er beskæftiget i Østjylland 
og det øvrige Danmark, er der også flere 
udenlandske statsborgere, der modta-
ger offentlige forsørgelsesydelser. Figur 
17 er afgrænset til statsborgere i et EU 
11 land. Som det fremgår af figur 15, er 
antallet af fuldtidsbeskæftigede EU 11 
statsborgere steget med 104 pct. i peri-
oden 2012-2018. I samme periode er 
antallet af EU 11 statsborgere (fuldtids-
personer), som modtager a-dagpenge 
mv., sygedagpenge mv. og kontanthjælp 
mv. steget med 111 pct. Størstedelen 
(66 pct.) modtager a-dagpenge. Antallet, 
som modtager kontanthjælp, er faldet 
de senere år, mens der er kommet flere 
sygedagpengemodtagere. 
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Borgere på offentlig forsørgelse 
 

Fig. 18  

 

 

Tabel 5 

 

 

Fig. 19 

 

 
Figur 18 viser, hvor stor en andel af be-
folkningen der i 2018 var på offentlig 
forsørgelse. I Østjylland var 16,9 pct. af 
befolkningen i alderen 16-66 år på en 
offentlig forsørgelse.  
 
Største andel ses på Samsø, hvor 22,2 
pct. var på en offentlig forsørgelse. 
Mindste andel ses i Skanderborg. Gene-
relt for alle kommuner er, at det er per-
soner på førtidspension, der udgør den 
største gruppe. Derudover findes den 
største gruppe på offentlig forsørgelse 
blandt personer i fleksjob og på a-dag-
penge. Største andel af personer i fleks-
job ses på Samsø og i Odder, mens den 
mindste andel ses i Aarhus.  
 
 
 
I alt var der i 4. kvartal 2018 ca. 
109.000 fuldtidspersoner på offentlig 
forsørgelse i Østjylland. Det er et fald på 
1.800 personer siden samme kvartal 
sidste år. Svarende til et fald på 1,7 pct. 
Til sammenligning var der i hele landet 
et fald på 2,5 pct. De største fald ses 
blandt andet i grupperne på revalide-
ring, integrationsydelse, kontanthjælp 
og sygedagpenge. Derimod er der sket 
stigninger i grupperne på fleksjob, res-
sourceforløb, jobafklaring samt ledig-
hedsydelse.  
 
 
 
 
Antallet på offentlig forsørgelse har igen-
nem de seneste år ligget nogenlunde 
konstant med en nedadgående ten-
dens. Laveste antal kunne ses for 10 år 
siden i 2008, hvor antallet lå på ca. 
90.000 personer.  
 
Figur 19 viser også, at faldet i offentligt 
forsørgede primært stammer fra et fald 
i, hvad man kan kalde de jobklare ydel-
sesmodtagere, borgere tættere på ar-
bejdsmarkedet, mens antallet af ikke 
jobklare personer har været stigende. 
Denne udvikling kommer vi nærmere 
ind på i næste afsnit. 
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RAR fokusområde: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

Udviklingen  
Tabel 6 

 
 

Fig. 20 

 
*udviklingen er vist uden førtidspension 

Indsats og ordinære løntimer 
Fig. 21 

 

Foruden borgere der, er ledige og umid-
delbart kan varetage et arbejde, er der 
også en gruppe af borgere på ”kanten”, 
som ikke umiddelbart er i stand til det 
på grund af forskellige udfordringer, 
f.eks. fagligt, socialt eller helbredsmæs-
sigt.1  
 
Opdeles oversigten over ydelsesmodta-
gere i jobparat/ikke jobparat ses det, at 
der er et væsentligt større fald i andelen 
af jobparate end for de ikke-jobparate. 
Og tager man førtidspension ud af sam-
menligningen, har der været en stigning 
i de ikke-jobparate i det seneste år.  
 
Der er ca. 20.000 fuldtidspersoner, der 
er klar til at tage et job, og de er allerede 
i arbejdsstyrken. Dernæst er der en stor 
gruppe på ca. 50.200 (ikke medregnet 
førtidspension), som ikke umiddelbart 
kan varetage et arbejde på normale vil-
kår, og derfor er ”ikke jobklare”.  
 
Siden starten af 2010 har der været et 
faldende antal jobklare ydelsesmodta-
gere, men antallet af ikke jobklare har 
været stigende.   
 
 
Selvom vejen til arbejdsmarkedet ofte er 
længere for de ikke-jobklare, er der flere 
projekter og undersøgelser, der viser, at 
de virksomhedsrettede indsatser ofte 
har positive effekter for denne mål-
gruppe.2 Med en virksomhedsrettet ind-
sats menes primært praktik eller løntil-
skud (evt. i kombination med andre ind-
satser). Derudover er der de seneste år 
kommet fokus op ordinære jobs på få ti-
mer.  
 
Andelen af virksomhedsrettede indsat-
ser og ordinære timer er stadig meget 
varierende kommunerne imellem, som 
det ses i figur 21. Ikke jobklare ydelses-
modtagere omfatter i figuren ikke før-
tidspensionister og personer i fleksjob. 

                                                           
1 Personer på fleksjob er teknisk set en del af arbejdsstyrken, hvis arbejdstiden er mere end 1 time om ugen, men arbejder ikke på normale vilkår. 
2 Herunder bl.a. STARs projekter ”Flere skal med” og ”Jobfirst”.  
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Fig. 22 

 
Fig. 23 

 

Bevægelse mellem ydelser3 
Fig. 24 

 

Der er ligeledes stor forskel mellem de 
forskellige ydelser og hvor stor en andel, 
der er i virksomhedsrettet indsats. Lave-
ste andel er blandt sygedagpengemod-
tagerne, hvor andelen kun er 5,3 pct. i 
Østjylland. Dog er der derudover 15,5 
pct. af sygedagpengemodtagerne, der 
har en delvis raskmelding. 
 
Den største andel i virksomhedsrettet 
indsats ses blandt de, der er i jobafkla-
ringsforløb samt aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere.   
 
 
Figur 23 viser andelen af ikke jobparate 
ydelsesmodtagere, der har ordinære 
løntimer.   
 
De aktivitetsparate kontanthjælpsmod-
tagere udgør den gruppe, hvor andelen 
af ordinære løntimer er størst. I Østjyl-
land har 7,2 pct. af gruppen ordinære 
løntimer. Hhv. 3,4 pct. og 5,3 pct. af de 
aktivitetsparate uddannelseshjælps-
modtagere og integrationsydelsesmod-
tagere har ordinære løntimer. Derud-
over er der 2,3 pct. af personer i ressour-
ceforløb, der har ordinære løntimer.  
 
Der er markant forskel mellem kommu-
nerne. Blandt de aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere ligger andelen 
mellem 4,1 pct. i Norddjurs og 17,0 pct. 
i Hedensted. For uddannelseshjælps-
modtagerne ligger andelen mellem 1,4 
pct. i Hedensted og 4,8 pct. i Favrskov.  
Andelen af aktivitetsparate integrations-
ydelsesmodtagere, der har ordinære 
løntimer, ligger mellem 2,5 pct. i hhv. 
Norddjurs og Skanderborg og 12,5 pct. i 
hhv. Odder og Syddjurs. For personer i 
ressourceforløb ligger andelen mellem 
0,4 pct. i Randers og 6,8 pct. i Heden-
sted.  
 
Figur 24 viser status året efter for de 
borgere, der i uge 43 i 2017 var ikke-
jobklar.  
 
Samlet set er 63,7 pct. af de ikke 
jobklare, fortsat ikke-jobklare et år efter. 
7,5 pct. er blevet jobklare. 21,6 pct. er i 
beskæftigelse – denne udvikling er pri-
mært trukket af personer på sygedag-
penge, da en stor del af dem naturligt 
vender tilbage til beskæftigelse efter en 
sygeperiode. 

  

                                                           
3 Der er ikke tale om en egentlig effektsammenligning mellem indsats og resultat, da mange forhold påvirker, hvor en aktiveret person ender et år efter 
aktivering. Der er således blot tale om en status et år efter aktivering.  
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Fig. 25 

 

Status efter indsats 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 

Ser vi på de jobklare grupper, fremstår 
det, at et år efter at have været på en af 
de jobklare ydelser, er 43,2 pct. i be-
skæftigelse, og 31,8 pct. er fortsat 
jobklar. 5,1 pct. er i uddannelse, mens 
11,7 pct. er blevet ikke-jobklar. 
 
A-dagpengemodtagere er den gruppe, 
der oftest er i beskæftigelse et år efter, 
med 49,6 pct.  Gruppen af jobparate in-
tegrationsydelsesmodtagere er den 
gruppe, der i højeste grad fortsat er 
jobklare et år efter med 43,4 pct. Kon-
tanthjælpsmodtagerne er ligeledes den 
gruppe, der oftest er ikke-jobklare – 
22,9 pct. er et år efter ikke-jobklar. 
 
Figur 26 viser størstedelen af de aktive-
ringsindsatser, der ses i Østjylland, samt 
status efter et år fra oktober 2017 til ok-
tober 2018. 
 
Figuren viser de ikke-jobklare, og det 
fremgår bl.a., at ud af de ikke jobklare 
borgere, der har deltaget i privat løntil-
skud, er 47,0 pct. i ordinær beskæfti-
gelse året efter. Dette gælder ligeledes 
for 47,6 pct. for de, der er i offentlig løn-
tilskud. Det betyder dog ikke, at 47 pct. 
af en hvilken som helst gruppe af ikke 
jobklare kan komme i løntilskud, og for-
ventes at kunne komme i beskæftigelse 
efter et år. Forud for et job med løntil-
skud ligger der et valg af den rette per-
son til jobbet og en matchning med virk-
somhederne.  
 
Den største andel af de, der fortsat er 
ikke jobklare året efter, var året forinden 
i vejledning og opkvalificering. Og den 
største andel i fleksjob året efter var i 
privat virksomhedspraktik. 
 
 
For de jobklare (fig. 27) gælder ligele-
des, at de der er i privat løntilskud har 
den højeste andel, der året efter er i be-
skæftigelse, 62,2 pct. For personer i of-
fentlig løntilskud er 48,5 pct. beskæfti-
get året efter. Største andel, der fortsat 
er jobklare, ses i gruppen der var i ordi-
nær uddannelse året før. Og største an-
del, der er blevet ikke-jobklare, er bor-
gere, der var i offentlig virksomheds-
praktik. 
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Beskæftigelsespolitiske mål 

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
Fig. 28 

 
Fig. 29 

 
 

 

 

 
Antallet af opholdstilladelser meddelt på 
asylområdet var 6.104 i 2014 og steg til 
10.849 i 2015. I 2016 faldt tallet til 7.493, 
mens tallene for 2017 og 2018 var mar-
kant lavere med henholdsvis 2.750 og 
1.652 opholdstilladelser. I 2018 blev der 
samtidig givet 493 tilladelser til familie-
sammenføring af ægtefælle/fast samlever 
til herboende flygtning. Af de 1.652 op-
holdstilladelser på asylområdet meddelt i 
2018 blev 144 flygtninge visiteret til østjy-
ske kommuner. 
 
Beskæftigelsesministen har fastsat et mål 
om, at flere flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge skal være selvforsør-
gende. Som det fremgår af figur 28 er an-
tallet af flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge i Østjylland, som er i beskæfti-
gelse, steget markant de seneste 3 år – fra 
825 primo 2016 til 2.806 ultimo 2018. I 
samme periode er andelen af flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge i beskæf-
tigelse steget fra 14 pct. til 34 pct. 
 
 
Andelen af flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge i beskæftigelse var 34 
pct. i Østjylland i november 2018. Der er 
nogen variation på tværs af kommuner. 
Odder og Horsens har henholdsvis 46 pct. 
og 38 pct. af målgruppen i beskæftigelse, 
mens andelen i Norddjurs er 29 pct. og an-
delen i Favrskov er 31 pct. 
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Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
Tabel 7 

 
Kilde: Star 

Tabel 8 

 
Kilde: Star 

Fig. 30 

 

Beskæftigelsesministeren har valgt at 
sætte fokus på handicap og beskæftigelse 
gennem de beskæftigelsespolitiske mål-
sætninger for 2019 og 2020. Dette bety-
der, at job og handicap ligeledes er et fo-
kusområde i mange af kommunernes be-
skæftigelsesplaner.  
 
Kommunerne er godt i gang med at sikre 
systematisk indsamling af data på handi-
capområdet (personlig assistance og hjæl-
pemidler). Der er dog stadig forbedringer at 
opnå. Disse tal fremgår af tabel 7 – 8, op-
gørelserne skal dog tages med et gran salt.   
 
Arbejdsmarkedet er inde i en højkonjunk-
tur, og flere brancher melder om mangel 
på arbejdskraft. På trods heraf er det fort-
sat kun hver tredje person med et større 
handicap, der er i job (SFI 2017).  
 
Pt. er der stort politisk fokus på, at flere 
personer med handicap bliver en del af ar-
bejdsmarkedet. 
 
På baggrund heraf er det besluttet at 
iværksætte en række initiativer, der er 
målrettet mod, at flere personer med han-
dicap kommer i beskæftigelse. Dette sker 
især gennem satspuljeaftalen for 2019. 
 
Samtidig er der for nyligt udkommet to ana-
lyser på området. En analyse der afdækker 
jobcentrenes indsats på handicapområdet 
for 2017 og en analyse, der afdækker, 
hvordan kommunerne bruger hjælpemid-
ler og personlig assistance til personer 
med handicap i beskæftigelsessystemet. 
 
Endelig har flere kommuner sat fokus på 
handicapområdet gennem en række pro-
jekter under overskriften ”Et mere rumme-
ligt arbejdsmarked”. 
 
 
En af de ordninger, der ofte anvendes i for-
hold til mennesker med handicap, der har 
en nedsat arbejdsevne, er fleksjobordnin-
gen. Fleksjobordningen giver personer 
med handicap en mulighed for at være en 
del af arbejdsmarkedet og blive kompen-
seret for den manglende arbejdsevne.  
Det skal her bemærkes, at det ikke er alle 
mennesker, der er visiteret til fleksjobord-
ningen, der nødvendigvis har et handicap. 
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Bilag 1. Personer på offentlig forsørgelse. Kommuneopdelt. 4. kvt. 2018 

 

  



20 
 

 

  



21 
 

 

  



22 
 

 

  



23 
 

 
 

 


	Indledning
	RAR Østjyllands hovedfokus
	At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering
	At borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet

	Resumé
	Arbejdsmarkedet – kvalificeret arbejdskraft
	Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

	Arbejdsmarkedet
	Befolkningen og pendling
	Beskæftigelse og beskæftigelsesfrekvens
	Jobomsætning og ledighed

	RAR fokusområde: Sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft
	Rekrutteringssituationen
	Arbejdsstyrkens udvikling
	Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft
	Udenlandsk arbejdskraft

	Borgere på offentlig forsørgelse
	RAR fokusområde: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
	Udviklingen

	Beskæftigelsespolitiske mål
	Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
	Flere personer med handicap skal i beskæftigelse


