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Forsikrede ledige og dimittender 

Figur 1: Antal forsikrede ledige pr. uge, 2019 – 2021  

 
 

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

 
 

Tabel 1: Antal jobparate ledige i hele landet, Nordjylland og 6-byerne 

 

 

 

 

 

Faldet i antallet af forsikrede ledige 
fortsætter, og der har i den seneste 
uge været et fald på 172.  

Ultimo uge 15 2021 var der 5.805 
forsikrede ledige, hvilket er 844 flere 
end i samme uge i 2019 (17,0 % 
flere). 

Der er nu 1.185 færre forsikrede end 
på samme tidspunkt i 2020. Det 
svarer til 17,0 % færre. 

 

 

 

 

 

Antallet af dimittender er i uge 15 
2021 faldet med 71 i forhold til uge 14 
2021.  

Der er nu 44 dimittender færre end i 
samme uge i 2020. I alt var der ultimo 
uge 15 2021 1.612 ledige dimittender. 

Det største fald er på 17 færre for 
Akademikernes a-kasse, og ellers er 
det jævnt fordelt på stort set alle 
øvrige a-kasser. 

 

 

 
Antallet af jobparate ledige i Aalborg 
Kommune er i den seneste uge faldet 
med 3,2 %, hvilket er et større fald 
end for hele landet, København, 
Aarhus og Odense. 

Aalborg havde i uge 15 2021 3,1 % 
flere ledige end gennemsnittet for 
samme uge i 2015 – 2019. Det er en 
lavere stigning end for hele landet,  
Nordjylland, København, Aarhus og 
Randers. 

Ift. umiddelbart før nedlukningen i 
marts 2020 har Aalborg den laveste 
stigning i ledigheden blandt 6-byerne 
og også en væsentligt lavere stigning 
end for hele landet. 
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Tabel 2: Opslåede stillinger på Jobnet i hele landet, Nordjylland og Aalborg 

 
 

Øvrige ydelser 

Tabel 3: Udvikling i antal på ydelse 

 

 

Genåbningen slår igennem i antallet 
af opslåede stillinger på Jobnet. I uge 
15 2021 var der på Jobnet gennem-
snitligt opslået 845 stillinger i Aalborg 
Kommune. Det er gennemsnitligt 125 
flere end ugen før. I alt blev der i uge 
15 slået 371 nye stillinger på Jobnet 
op i Aalborg Kommune. 

 

Der har i uge 15 været et fald  i 
antallet af ydelsesmodtagere på i alt 
154 personer. 

Der er især fald for forsikrede ledige 
og jobparate kontanthjælpsmodtag-
ere, mens der har været en stigning i 
antallet af sygedagpengemodtagere.  

Det høje niveau for sygedagpenge 
kan blandt andet henføres til korte 
covid-19 sygemeldinger og at der ikke 
har været afgang til jobafklaring siden 
marts 2020. En lignende udvikling kan 
ses i andre kommuner.

 

Nyt fra Virksomhedsservice 
• Der har de seneste måneder været en behersket, men dog løbende større efterspørgsel efter 

personale til hotel- og restaurationsbranchen. Det forventes, at der i den kommende tid vil blive 
efterspurgt både faglært og ufaglært arbejdskraft til branchen. 

• Åbning af detailhandlen har også betydet, at der løbende har været jobåbninger der. 
• Der opleves stor efterspørgsel efter kandidater til rengøring både i kommunalt og privat regi. Det 

gælder faglærte som ufaglærte. 
• Virksomhedsservice deltager i en ny runde af AC-kampagnen fra STAR/Akademikerne, hvor for-

målet er at skabe kontakt til virksomheder omkring højtuddannede. 
• Der er kommet tre nye virksomheder med i Aalborg Alliancen, og der er nu i alt 504 medlemmer. 
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