Status for beskæftigelsesindsatsen – ultimo uge 2 2021
Forsikrede ledige og dimittender
Figur 1: Antal forsikrede ledige pr. uge, 2019 – 2021

Antallet af forsikrede ledige er i den
seneste uge steget med 140 ledige.
Der er ultimo uge 2 2021 1.002 flere
forsikrede ledige end på samme
tidspunkt i 2020. Det svarer til 18,0 %
flere. Det bemærkes, at der fra uge til
uge kan være stor variation i tallene.

Figur 2: Antal ledige dimittender pr. uge, 2019 – 2021

Antallet af dimittender er ultimo uge 2
2021 ca. 400 højere end i samme uge
i 2020. I alt var der ultimo uge 2 2021
1.770 ledige dimittender, hvilket er 35
flere end ugen før.

Tabel 1: Antal ledige i Aalborg, Nordjylland og 6-byerne

Antallet af jobparate ledige i Aalborg
Kommune er i den senste uge steget
med 1,8 %, hvilket er en større stigning end for hele landet, Nordjylland,
København og Esbjerg. Effekten af
den nuværende nedlukning afspejler
sig generelt i tallene.
Storbyerne (bortset fra København)
stiger mere end landsplan, hvilket
sandsynligvis hænger sammen med
tilgang af dimittender fra professionsuddannelserne.
Ledigheden i Aalborg ligger pt. 17,0 %
højere end d. 8. marts 2020. Det er en
lavere stigning i ledigheden end for
hele landet, Nordjylland og de øvrige
6-byer.

Status for beskæftigelsesindsatsen – ultimo uge 2 2021
Opslåede stillinger
Tabel 2: Antal opslåede stillinger på Jobnet i Nordjylland og hele landet

Pr. 17. januar 2021 er der i Nordjylland opslået 180 stillinger flere end
ugen før. På trods af nedlukningen er
der dermed fortsat efterspørgsel efter
arbejdskraft.
Antallet af opslåede stillinger i
perioden 9. marts – 17. januar 2021 i
Nordjylland er 13,0 % højere end
gennemsnittet for de seneste fem år.
For hele landet ligger antallet af
opslåede stillinger 8,4 % højere.

Øvrige ydelser
Tabel 3: Udvikling i antal på ydelse

Der har i uge 1 2021 været en
stigning i antallet af ydelsesmodtagere
på 1,2 % svarende til 223 personer.
Udviklingen dækker over en stigning i
antallet af forsikrede ledige på 140, 46
flere sygedagepengemodtagere og
derudover også små stigninger for en
række øvrige ydelser.
Det høje niveau for sygedagpenge
kan blandt andet henføres til korte
covid-19 sygemeldinger. En lignende
udvikling kan ses i andre kommuner.

Status fra Virksomhedsservice
•

•
•

Der modtages mange henvendelser fra virksomheder, der har behov for råd og vejledning vedrørende arbejdsfordeling. Virksomheder, der levere til andre virksomheder (fx handel business-to-business og inden
for konsulentbranchen) er nu påvirkede, da deres kunder skal holde lukket som følge af restriktionerne.
Mange fortæller, at de har holdt ud, men at det nu har stået på så længe, at de er nødt til at gøre noget.
Allerede før jul var der mange virksomheder, der valgte at stoppe arbejdsfordelinger for i stedet at bruge
lønkompensation, da det hænger bedre sammen, når der slet ingen aktivitet/ordrer er.
Der er 37 arbejdsfordelingssager fordelt på 30 virksomheder og de omfatter i alt 166 medarbejdere.
Der modtages fortsat en række jobordrer, især inden for bygge og anlæg

