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1.

SAMMENFATNING OG KONKLUSION – SEKS
STRUKTURELLE UDFORDRINGER FOR FYN
Denne rapport formidler hovedresultaterne fra en analyse af en række overordnede strukturer,
med betydning for, at Fyn i dag er den landsdel, der har den højeste ledighed og gennem mange
år konstant har haft større ledighed end Sydjylland og landsgennemsnittet. Med andre ord stiller
analysen skarpt på nogle overordnede udfordringer for den fynske beskæftigelsesindsats.
Analysen – en såkaldt strukturanalyse – er gennemført af Rambøll Management Consulting for
Beskæftigelsesregion Syddanmark i efteråret 2012. Undervejs har der været tilknyttet en
følgegruppe bestående af repræsentanter fra fynske jobcentre samt medarbejdere fra regionen.
Følgegruppen har været med til at definere analysens fokus samt prioritere og perspektivere de
resultater, der indgår i rapporten.
Formålet med analysen er at identificere mulige forklaringer på den varige fynske overledighed
ved at skabe et billede af, hvilke særlige udfordringer der eksisterer for Fyn, og hvilke udfordringer der deles af fynske kommuner. Dermed sigter analysen på at imødekomme et behov
for mere viden blandt jobcentre, politikere, virksomheder og andre i den fynske beskæftigelsesindsats. Med andre ord skal analysen tjene som et indspil i den løbende debat om indsatsen på
Fyn og på et overordnet niveau bidrage til vidensgrundlaget for eksempelvis de enkelte jobcentres beskæftigelsesplaner, de lokale beskæftigelsesråds arbejde og konkrete samarbejder
mellem kommuner.
På grundlag af et omfattende materiale giver analysen anledning til at konkludere, at Fyns
konstant højere ledighed er et symptom på en række strukturelle udfordringer, der tilmed udgør
selvstændige udfordringer1. En væsentlig forklaring er, at beskæftigelsen på Fyn konstant har
været lavere end på landsplan og end i Sydjylland siden årtusindeskiftet og før dette tidspunkt.
Endvidere er den fynske beskæftigelse særligt hårdt ramt af forandringer fra 2008 og frem.
Beskæftigelsesnedgangen i bestemte brancher, herunder industrien, synes i den sammenhæng at
være et tegn på en ændret fynsk erhvervsstruktur, som vil være en udfordring for jobskabelsen,
fordi den tabte beskæftigelse formentlig ikke kommer op på samme niveau som før krisen, og
fordi en del af de personer, der har mistet jobbet, er specialiserede lønmodtagere, der skal prøve
kræfter i andre jobfunktioner eller nye brancher.
En anden udfordring er, at arbejdsudbuddet på Fyn er mindre end i alle andre landsdele, og det
betyder, at Fyn formentlig vil have svært ved fuldt ud at høste beskæftigelsesmæssige gevinster i
en given økonomisk vækst, bl.a. fordi rekrutteringsgrundlaget er mindre. En af årsagerne hertil
er overrepræsentation af ledige på kanten af arbejdsmarkedet, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Endvidere er pendlingsmønstret på Fyn ensidigt koncentreret om
pendlingscentret Odense, ligesom pendlingen til andre landsdele er begrænset. Af den grund
bliver fynboerne formentlig afskåret fra en mængde job. Endnu en udfordring er de relativt færre
akademikere på Fyn, sammenlignet med hele landet, ligesom andelen af beskæftigede med en
videregående uddannelse er underrepræsenterede i brancher, der er gået tilbage siden krisen.
Fyn går formentlig derfor glip af højtuddannede job, som placeres i andre landsdele, ligesom Fyn
antageligvis går glip af job, som akademikere kan være med til at skabe i virksomhederne.
Endelig har Fyn en specifik udfordring i forhold til unge. Således forventes færre unge fynboer at
gennemføre en ungdomsuddannelse, sammenlignet med hele landets unge, ligesom færre unge
får en lang videregående uddannelse. Og blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet er de unge
overrepræsenteret på Fyn.
At der er tale om strukturelle udfordringer understøttes af, at der er tale om forhold, der har
gjort sig gældende for Fyn over en længere årrække. Og at de hver især udgør relevante
beskæftigelsespolitiske udfordringer understøttes af, at de fleste viser sig at have betydning for
ledigheden i en statistisk model. Mere konkret er der tale om seks selvstændige udfordringer i
relation til det fynske arbejdsmarked:
1

I appendiks er der opstillet en statistisk model, der belyser forskellige strukturers samtidige betydning for ledigheden. Resultatet
tyder på, at de forskellige strukturelle udfordringer er selvstændige udfordringer.
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Symptomet på fynske udfordringer – Kronisk overledighed i opgang og i nedgang: Fyn har en
kronisk og markant større ledighed end landsgennemsnittet. Siden årtusindeskiftet har Fyn
således konstant ligget i top 3 eller top 4, hvad angår ledighed blandt Danmarks 11 landsdele, og
fra 2012 har Fyn indtaget førstepladsen. Endvidere tyder en overrepræsentativitet af langtidsledige på, at ledigheden har bidt sig mere fast på Fyn end andre landsdele. Overledigheden
udgør en væsentlig udfordring, der ikke udelukkende kan tilskrives økonomisk afmatning og
fyringsrunder. Den markant højere fynske ledighed må derfor også kædes sammen med en
række regionale, strukturelle forhold af mere varig karakter. Disse strukturelle udfordringer
varierer dog mellem kommunerne, hvilket delvist må henføres til lokale strukturforklaringer, fx
kommunale erhvervsstrukturer, der er særligt hårdt ramt af tilbagegang i bestemte brancher.
Konstant lavere beskæftigelse og kraftigere tilbagegang siden krisen – især i bestemte brancher:
Den fynske beskæftigelse har konstant været lavere end landsgennemsnittet. Derfor er den
strukturelt betinget. Endvidere er beskæftigelsen på Fyn – især i tre brancher med stor betydning
for erhvervsstrukturen – hårdere ramt af krisen. Det drejer sig om industrien, byggebranchen og
gartnerierne. Fordi de tre brancher er hårdere ramt på Fyn end andre steder, og fordi der, for
industrien og gartnerierne er tale om brancher, som kan have svært ved at opnå vækst fremadrettet og genvinde tabte arbejdspladser, er der formodentlig tale om en varig strukturel udfordring, der vil have negativ betydning for ledighedsudviklingen på Fyn fremover. Fyn er
kommet værre ud af krisen end andre landsdele. Eksempelvis har Nordjylland, som Fyn ellers har
fulgtes med, i 2012 en lavere ledighed end Fyn – 6,2 pct. mod 7,5 pct. Branchespecifikke udfordringer virker til at være en af forklaringerne. Industrien er den branche med det største
relative fald i beskæftigelsen på Fyn, og det afspejler sig i en række virksomhedslukninger og
afskedigelsesrunder med store lokale konsekvenser til følge, eksempelvis lukningen af Lindøværftet i Kerteminde, lukningen af Vestas på Langeland og masseafskedigelser på Wittenborg i
Odense. I Nordjylland er tilbagegangen i industrien derimod lavere end landsgennemsnittet.
Et mindre arbejdsudbud: Det fynske arbejdsudbud er mindre end i de fleste andre landsdele, når
man ser på arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsdygtige alder – også kaldet
erhvervsfrekvensen. Hvis man samtidigt betragter den mindre arbejdsstyrke sammen med den
større ledighed, forstærkes billedet af, at mængden af borgere uden for arbejdsmarkedet er
større på Fyn end andre steder, men i forhold til arbejdsmarkedets udvikling kan det lavere
arbejdsudbud lægge en dæmper på jobskabelsen under et eventuelt fremtidigt økonomisk
opsving. Det tyder den hidtidige udvikling i landsdelenes arbejdsudbud og ledighed i hvert fald
på. Fx har Nordsjælland haft et af de største arbejdsudbud og samtidigt et af de laveste
ledighedsniveauer. Omvendt har Fyn haft et af de mindste udbud af arbejde, men et af de
højeste ledighedsniveauer. Udfordringen varierer dog mellem de fynske kommuner. Således har
der, på tværs af konjunkturer været et større arbejdsudbud i kommunerne på Nord- og Vestfyn
end i de sydlige kommuner.
Mere ensidigt pendlingsmønster: Fynboerne har et mere ensidigt pendlingsmønster end borgerne
i den resterende del af beskæftigelsesregionen. Således er der kun ét pendlingscenter på Fyn,
nemlig Odense, mens der er flere i Sydjylland. Det kan bl.a. skyldes, at der især skabes fynske
job i Odense samt, at byen huser mange job inden for offentlig administration, undervisning og
sundhed, som relativt mange borgere pendler ind for at passe. Omvendt er der en hel række
pendlingscentre i Sydjylland, hvilket afspejler en anderledes erhvervsstruktur med forskelligt
placerede erhvervsklynger, der genererer job flere steder i landsdelen. Udover at der kun er ét
pendlingscenter på Fyn, er det også karakteristisk, at den væsentligste pendling ud af landsdelen
foregår fra Middelfart til Trekantsområdet. Pendlingen til Vestsjælland er eksempelvis ret
begrænset. Selvom beregninger viser, at der er nettoudpendling fra Fyn til andre landsdele, er
der tale om et relativt beskedent niveau, der primært drives af udpendlingen fra Vestfyn.
Sammenfattende er det ensidige pendlingsmønster symptomatisk i forhold til erhvervsstrukturen.
Men det kan også være et problem for ledighedsudviklingen, fordi en mængde job hermed er
uden for fynboernes rækkevidde.
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Uddannelsesprofilen er ikke tilpasset fremtidens erhvervsstruktur: Uddannelsesniveauet på Fyn
er overordnet set på niveau med landsgennemsnittet, men på Fyn er personer med videregående
uddannelse underrepræsenteret i brancher, der har været særligt hårdt ramt af tilbagegang i
beskæftigelsen. Endvidere er andelen af akademikere lavere på Fyn end på landsplan – og har
været det gennem en længere årrække. I forhold til det konstant høje ledighedsniveau på Fyn er
der altså tale om den strukturelle udfordring, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau ikke er
tilpasset til en ændret erhvervsstruktur, der i fremtiden vil absorbere flere højtuddannede end
tidligere. Dels svækkes Fyns mulighed for at høste et fuldt beskæftigelsesmæssigt udbytte, når
der kommer økonomisk fremgang. Og dels går Fyn glip af job, som højtuddannede er med til at
skabe for personer med videregående eller faglært uddannelse. Flere forhold vil forstærke disse
udfordringer i fremtiden, herunder at der tilsyneladende foregår en eksport af akademikere, der
finder job uden for Fyn efter endt uddannelse på universitetet. Endvidere eksisterer en særlig
uddannelsesmæssig problemstilling i forhold til unge. Nemlig at færre unge i de fleste fynske
kommuner forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015, sammenlignet med
danskerne samlet set. Derudover har andelen af unge under 30 år med en lang videregående
uddannelse været lavere på Fyn end på landsplan siden 2000. Faktisk er denne forskel steget
gennem perioden.
Flere på kanten af arbejdsmarkedet, flere førtidspensionister og flere sygedagpengemodtagere:
På Fyn er ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere
overrepræsenteret i forhold landsgennemsnittet. Det skal naturligvis ses i lyset af, at Fyn synes
hårdere ramt af den økonomiske krise end andre landsdele. Men at gruppen af førtidspensionister
er vokset relativt mere på Fyn end på landsplan fra 2007 til 2011, er også sammenfaldende med
administrative ændringer i forbindelse med udmøntningen af strukturreformen. Fra 2011 er tilvæksten af førtidspensionister dog stagneret. Overrepræsentationen af de tre grupper er
selvfølgelig et budgetmæssigt problem, men den er i lige så høj grad et strukturelt problem for
det fynske arbejdsmarked, da arbejdsudbuddet er mindre, end det ville have været, hvis
størrelsen af de tre grupper var på landsniveau. På grund af det mindre arbejdsudbud lægger
overrepræsentationen en dæmper på det beskæftigelsesmæssige udbytte, Fyn vil kunne høste i
en økonomisk fremgang. Endvidere må de tre grupper uden for arbejdsmarkedet formodes at
rumme et umiddelbart potentiale af personer, der kan flyttes og blive til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig synes en særlig ungdomsproblematik at gøre sig gældende i forhold til
personer på kanten af arbejdsmarkedet. Andelen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år i match
2 og 3 er nemlig overrepræsenteret på Fyn, sammenlignet med landsgennemsnittet.
Rapportens forskellige kapitler gennemgår de resultater fra strukturanalysen, der ligger til grund
for konklusionerne. Dog gennemgås først kort strukturanalysens metode. Hvordan er analysen
lavet og, hvilke data den bygger på?
Arbejdsdeling mellem rapport og appendiks: For at skabe en kortfattet og læsevenlig rapport
indgår udelukkende de analyseresultater, der understøtter gennemgangen af rapportens
konklusioner. Endvidere tillader rapportens omfang ikke, at de enkelte fynske kommuner ydes
fyldestgørende analyse. Til gengæld fremgår de samlede resultater fra analysen, herunder en
større mængde figurer og tabeller fordelt på kommuner, af rapportens appendiks. De kan
eksempelvis tjene som yderligere baggrundsviden og som udgangspunkt for forskellige videregående analyser af lokal interesse.
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2.

KORT OM FREMGANGSMÅDEN
Strukturanalysen bygger på en gennemgang af en større mængde tilgængeligt statistisk
materiale om forskellige strukturelle forhold på det fynske arbejdsmarked. Mere konkret består
analysen af to elementer. For det første beskrivende statistik om strukturerne for Fyn og de
fynske kommuner. For det andet sammenligninger mellem Fyn og andre landsdele og sammenligninger mellem de fynske kommuner. Når blikket rettes ud i landsdelssammenligninger, sker
det for at identificere, hvilke strukturer eller udfordringer der er særlige fynske på et regionalt
niveau. Modsat rettes blikket ind i interne kommunesammenligninger for at vurdere, i hvilken
grad forskellige strukturer kan betegnes som fælles fynske udfordringer.
Væsentlige begivenheder, som lukning af Lindøværftet og Vestas på Langeland, har i de senere
år haft væsentlig indvirkning på det fynske arbejdsmarked. Derfor perspektiveres ud fra denne
type begivenheder. Men for at afdække de strukturelle forhold og mere varige karakteristika
strækker analysens tidsmæssige fokus sig fra årtusindskiftet og frem til i dag, dvs. en længerevarende periode før og efter toppen af den seneste højkonjunktur. Herved bliver det muligt at
tydeliggøre strukturer, der ikke skyldes økonomiske opsving eller afmatning. Generelt anvendes
de senest tilgængelige tal. I de fleste tilfælde er det 2012- eller 2011-tal.
Som grundlag for analyserne er der primært anvendt statistisk materiale trukket fra Jobindsats,
Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn og Unge. Det skyldes, dels at resultaterne herved
stemmer overens med allerede eksisterende tal hos jobcentre og andre, og dels at det er nemt at
genskabe eller bygge videre på resultater fra strukturanalysen. Flere detaljer om
strukturanalysens metode og datagrundlag fremgår af rapportens appendiks.2

2

Eksempelvis fremgår, hvilke konkrete tabeller hos Danmarks Statistik og Jobindsats data er trukket fra.
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3.

SYMPTOMET PÅ FYNSKE UDFORDRINGER – KRONISK
OVERLEDIGHED I OPGANG OG I NEDGANG
FYN HAR EN KRONISK OG MARKANT STØRRE LEDIGHED END LANDSGENNEMSNITTET. Siden årtusindeskiftet har Fyn således konstant ligget i top-3 eller top-4, hvad angår ledighed blandt
Danmarks 11 landsdele. Og fra 2012 har Fyn indtaget førstepladsen i ledighed.
Endvidere tyder en overrepræsentativitet af langtidsledige på, at ledigheden har bidt sig
mere fast i Fyn end andre landsdele. Overledigheden udgør en væsentlig udfordring, der
ikke udelukkende kan tilskrives økonomisk afmatning og fyringsrunder. Den markant
højere fynske ledighed må derfor også kædes sammen med en række regionale,
strukturelle forhold af mere varig karakter. Disse strukturelle udfordringer varierer dog
mellem kommunerne, hvilket delvist må henføres til lokale strukturforklaringer. Fx
kommunale erhvervsstrukturer, der er særligt hårdt ramt af tilbagegang i bestemte
brancher.

I løbet af det seneste årti – i økonomisk opgang og nedgang – har ledigheden på Fyn konstant
været højere end landsgennemsnittet og konstant været højere end i den resterende del af
Beskæftigelsesregion Syddanmark. Omvendt har Sydjylland haft en lavere ledighed end landsgennemsnittet i hele perioden. Ledigheden har altså udviklet sig på forskellige niveauer på Fyn,
sammenlignet med hele landet, samt inden for beskæftigelsesregionen. Det fremgår af
figur 3.1 nedenfor. Bruttoledigheden – det vil sige andelen af ledige og aktiverede i arbejdsstyrken – er senest målt til henholdsvis 7,5 pct. på Fyn og 5,9 pct. i Syddanmark.3 Der er altså
aktuelt en forskel på 1,6 procentpoint mellem de to dele af beskæftigelsesregionen.
Figur 3.1 Ledige som andel af arbejdsstyrken, pct.
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: A-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere. Opgjort på månedsbasis. Tal for bruttoledighed er kun
tilgængelige tilbage til databrud i 2004. Derfor angiver figurens stiplede kurver nettoledighed før dette tidspunkt.
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Ledighedstal for hele det rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012 (tabel 3.1.1, appendiks), i modsætning til
figuren, der viser ledigheden på månedsbases.
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Sammenholdes den fynske ledighedsudvikling med udviklingen i de 10 andre landsdele, er
billedet, at Fyn gennem hele perioden har ligget på niveau med de landsdele, der har haft den
største ledighed. Det fremgår af landkortene i figur 3.2 nedenfor.
Figur 3.2 Nettoledighed i 2002 og bruttoledighed i 2005, 2008, og 2012
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: A-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de 16-66-årige. Opgjort på
årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i 2004. Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som et rullende
år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012. I beregningen af ledigheden for Bornholm indgår Christiansø, hvorfor det
samlede antal observationer er 99 og ikke 98 kommuner.

Konkret har Fyn gennem hele perioden ligget i top 3 eller top 4, hvad angår ledighedsniveauet.
Men det er først fra 2012, at Fyn har indtaget førstepladsen. Igennem det meste af perioden har
ledigheden været højere på Bornholm og i København end på Fyn. Og ledighedsniveauet i Nordjylland, på Vest- og Sydsjælland og på Fyn har fulgtes nogenlunde ad. Men i dag har alle de
nævnte landsdele lavere ledighed end Fyn. Endvidere har de haft faldende ledighed fra 2010 og
frem til i dag, mens ledigheden på Fyn har bevæget sig opad.4

4

I appendiks fremgår den årlige ledighedsudvikling fra 2001 til 2012 for alle landsdele af tabel 3.1.1.
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Det økonomiske opsving før 2008 og den efterfølgende afmatning har i sagens natur haft
væsentlig indvirkning på ledighedsudviklingen på Fyn og i resten af landet. Men beregninger
viser, at det procentvise fald i den fynske ledighed hen mod 2008 og den procentvise stigning
efterfølgende har fulgt udviklingen i de andre landsdele.5 Ledighedsudviklingen på Fyn kan med
andre ord siges at følge trenden i landet og være følsom over for den økonomiske udvikling, men
fordi ledigheden konstant befinder sig på et højere niveau end landsgennemsnittet, er den et
strukturelt problem, uafhængigt af de økonomiske konjunkturer.
Selvom overledigheden på Fyn er strukturel, er der dog tendens til, at forskellen mellem det
fynske ledighedsniveau og landsgennemsnittet indsnævredes hen mod toppen af højkonjunkturen og øges igen i den efterfølgende afmatning. Det kan muligvis forklares med, at det
fortsat har været muligt at besætte stillinger med fynsk arbejdskraft på et tidspunkt i højkonjunkturen, hvor ledigheden havde nået bunden i andre landsdele. Omvendt har lavkonjunkturen ramt Fyn med et relativt større fald i beskæftigelsen.
For at få et billede af om det høje ledighedsniveau har bidt sig fast på Fyn – og om det har bidt
sig mere fast her end i andre landsdele – kan man vurdere andelen af langtidsledige blandt de
ledige, dvs. andelen af de bruttoledige, der har været ledige i 12 måneder eller længere tid. Som
det fremgår af figur 3.3, har andelen af langtidsledige på Fyn i det meste af perioden (fra 2007 til
2012) været større end landsgennemsnittet og hele tiden været større end i Sydjylland. Aktuelt
er andelen af langtidsledige på Fyn 31 pct., mens den er 29 pct. på landsplan og 27 pct. i Sydjylland. Det vil sige, at der i dag er en forskel på omkring 4 procentpoint mellem andelen af
langtidsledige i Beskæftigelsesregion Syddanmarks to landsdele.
Udviklingen tyder altså på, at der ikke blot er tale om en strukturel overledighed på Fyn; der er
også tegn på, at den høje ledighed er sværere at komme af med for Fyn end for andre landsdele,
da langtidslediges jobchancer er lavere, end chancerne er for personer, der har været ledige i
kortere tid end de 12 måneder.
Figur 3.3 Andelen af bruttoledige med 12 eller flere måneders ledighed fra første ledighedsdag, pct.
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Kilde: Jobindsats samt egne beregninger.
Note: Opgjort på månedsbasis fra januar 2007 til september 2012.

5

Den relative fynske ledighedsudvikling fra 2004-2008 og fra 2008-2012 ligger tæt på medianerne for landsdelene. Derfor kan den
fynske ledighedsudvikling betegnes som generelt konjunkturafhængig. Se resultaterne i figur 3.1.6 i appendiks.
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Hvor kommer ledigheden fra? For at svare på det spørgsmål er der lavet en analyse af, hvilke
brancher de personer, der har været ledige i 2012, tidligere har været ansat i. Som det fremgår
af figur 3.4 nedenfor, kommer de ledige på Fyn således især fra fem brancher. Det drejer sig om
den offentlige sektor, handels- og transportbranchen, industrien, erhvervsservice og
byggebranchen. Sammenlignes Fyn med Sydjylland, er der tendens til, at relativt flere ledige på
Fyn kommer fra job i industrien og fra byggebranchen, mens relativt flere ledige i Syddanmark
kommer fra job i handels- og transportsektoren.
Figur 3.4 Den samlede ledighed fordelt på brancher i 2011, pct.
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Kilde: DREAM og egne beregninger.
Note: Senest ansættelse i branche i løbet af 2010 og 2011 forud for minimum fire ugers sammenhængende ledighed i 2012. Der er
tale om den samlede mængde ledige, fordelt på brancher, hvorfor søjlerne for hver af landsdelene summer til 100 pct.

Vendes blikket indad mod Fyn, varierer ledigheden mellem kommunerne i 2012, som det fremgår
af figur 3.5 nedenfor. Således er de tre kommuner med den højeste ledighed Kerteminde (9,1
pct.), Odense (8,3 pct.) og Langeland Kommune (7,9 pct.), mens to kommuner har markant
lavere ledighed end de andre kommuner. Det drejer sig om Middelfart (5,2 pct.) og Ærø
Kommune. (4,4 pct.). Mellem top og bund grupperer kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg,
Nyborg, Assens og Nordfyn med ledighedsniveauer fra omkring 6,7 pct. til 7,5 pct. Dermed er der
forskel på, i hvilken grad de forskellige fynske kommuner er udfordret af ledighedsudviklingen.
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Figur 3.5 Bruttoledighed i de fynske kommuner, pct.
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Kilde: Jobindsats samt egne beregninger
Note: A-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de 16-66-årige.
Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012.

Spredningen i den kommunale ledighed på Fyn er ikke et nyt fænomen. Tværtimod har der
gennem hele den periode, analysen fokuserer på, været en varig forskel mellem kommunerne.
Eksempelvis har Langeland og Odense hele tiden været blandt de kommuner med højest
ledighed, mens Middelfart har været placeret blandt kommunerne med den laveste ledighed.
Imidlertid er der også sket ændringer i de indbyrdes forskelle over tid. Således er Svendborg
eksempelvis gået fra at have den tredje højeste ledighed (8,9 pct.) i 2004 til at have den fjerde
laveste ledighed (6,9 pct.) i 2012. Men mest bemærkelsesværdigt har Kerteminde Kommune
flyttet sig fra at have en ledighed lige under gennemsnittet (7,9 pct.) i 2004 til at have den
højeste ledighed (9,1 pct.) blandt de fynske kommuner i 2012.
De indbyrdes ændringer kan på den ene side forklares med, at der er forskel på, hvor følsomme
de enkelte kommuner har været over for konjunkturudviklingen. Således viser beregninger, at
Svendborg Kommune eksempelvis har været mindre påvirket af konjunkturerne, mens
Kerteminde har været en af de fynske kommuner, der har været følsom over for den økonomiske
afmatning.6
På den anden side kan de forskellige ledighedsniveauer forklares med en forskellig
erhvervsstruktur blandt de fynske kommuner, der har gjort nogle kommuner mere sårbare over
for økonomisk tilbagegang end andre. Eksempelvis har nedgangen i industrien påvirket
Kerteminde og Langeland hårdt på grund af lukningerne af bl.a. Lindøværftet og Vestas. Det
afspejler sig i andelen af ledige, der kommer fra industrien i de fynske kommuner. Som det
fremgår af figur 3.6, kommer 29 pct. af de ledige i Kerteminde fra industrien, mens andelen er
22 pct. på Langeland.

6

Den relative ledighedsudvikling for de fynske kommuner fra 2004-2008 og fra 2008-2012 fremgår af figur 3.1.7 i appendiks.
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Figur 3.6 Andelen af ledige fra industri i de enkelte kommuner i 2012, pct.
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Kilde: DREAM og egne beregninger.
Note: Senest ansættelse i branche i løbet af 2010 og 2011 forud for minimum fire ugers sammenhængende ledighed i 2012.

Ledighedsudviklingen for de fynske kommuner, i opgang og nedgang, illustreres af landkortene
over Fyn for 2002, 2005, 2008 og 2012 i figur 3.7.
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Figur 3.7 Nettoledighed i 2002 samt bruttoledighed i 2005, 2008, 2012
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: A-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de 16-66-årige. Opgjort på
årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i 2004. Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år
for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012.
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KONSTANT LAVERE BESKÆFTIGELSE OG KRAFTIGERE
TILBAGEGANG SIDEN KRISEN – ISÆR I BESTEMTE
BRANCHER

DEN FYNSKE BESKÆFTIGELSE HAR KONSTANT VÆRET LAVERE END LANDSGENNEMSNITTET. DERFOR ER DEN
STRUKTURELT BETINGET. Endvidere er beskæftigelsen på Fyn – især i tre brancher med stor
betydning for erhvervsstrukturen – hårdere ramt af krisen. Det drejer sig om
industrien, byggebranchen og gartnerierne. Fordi de tre brancher er hårdere ramt på
Fyn end andre steder, og fordi der, for industrien og gartnerierne er tale om brancher,
som kan have svært ved at opnå vækst fremadrettet og genvinde tabte arbejdspladser, er der formodentlig tale om en varig strukturel udfordring, der vil have negativ
betydning for ledighedsudviklingen på Fyn fremover. Fyn er kommet værre ud af
krisen end andre landsdele. Eksempelvis har Nordjylland, som Fyn ellers har fulgtes
med, i 2012 en lavere ledighed end Fyn – 6,2 pct. mod 7,5 pct. Branchespecifikke udfordringer virker til at være en af forklaringerne. Industrien er den branche med det
største relative fald i beskæftigelsen på Fyn, og det afspejler sig i en række
virksomhedslukninger og afskedigelsesrunder med store lokale konsekvenser til følge,
eksempelvis lukningen af Lindøværftet i Kerteminde, lukningen af Vestas på Langeland
og masseafskedigelser på Wittenborg i Odense. I Nordjylland er tilbagegangen i
industrien derimod lavere end landsgennemsnittet.

Gennem det seneste årti er den fynske beskæftigelse gået op og ned, som det fremgår af figur
4.1 nedenfor. I år 2000 var der således omkring 224.000 beskæftigede på Fyn, mens tallet var
steget til 233.000 omkring krisens indtræden. Siden da har beskæftigelsen været faldende og
nåede i 2011 et foreløbigt lavpunkt på 212.000 beskæftigede. Fra 2008 til 2011 er
beskæftigelsen på Fyn altså skrumpet med omkring 21.000 personer.
Figur 4.1 Antal beskæftigede på Fyn
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Kilde: Jobindsats.
Note: Opgjort på årsbasis.

I løbet af perioden fra 2000 til 2011 har andelen af den fynske befolkning (16-66-årige), der har
været beskæftiget – svarende beskæftigelsesfrekvensen – konstant været lavere end hele
landets og Sydjyllands, som det fremgår af figur 4.2 nedenfor. Heraf fremgår også, at mens den
fynske beskæftigelsesfrekvens var 2,3 procentpoint lavere end landsgennemsnittet i 2008, så
voksede forskellen til 2,9 procentpoint i 2011.
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Beskæftigelsen har altså konstant været mindre på Fyn end på landsplan gennem en længere
årrække, der strækker sig på tværs af opgangs- og nedgangstider. Derfor er der tale om en
strukturelt betinget lavere beskæftigelse på Fyn. At beskæftigelsen er faldet kraftigere på Fyn
end på landsplan siden 2008, tyder endvidere på, at nogle strukturelle fynske udfordringer har
betydet, at den økonomiske afmatning har ramt landsdelen hårdere end andre steder i landet.
Figur 4.2 Beskæftigede som andel af befolkningen (16-66-årige), pct.
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Opgjort på årsbasis.

Men hvordan har den relativt hårdere fynske tilbagegang slået igennem i forskellige brancher?
Det spørgsmål gives der svar på i det følgende, hvor beskæftigelsesudviklingen i de enkelte
brancher på Fyn analyseres. Dermed tegnes også et billede af, hvilke væsentlige ændringer der
har ramt den fynske erhvervsstruktur, som har stor betydning for den fremtidige jobskabelse i
landsdelen.
I særligt tre brancher har der været en relativt stor reduktion i beskæftigelsen på Fyn fra 2007 til
2011, som det fremgår af figur 4.3. Det drejer sig om industrien, der var den tredje største
fynske branche i 2011 målt i antal beskæftigede, bygge og anlægsbranchen, der var den femte
største branche, og landbruget, der var den syvende største branche. I forhold til reduktionen af
job i landbruget spiller nedgangen i gartneriernes beskæftigelse en central rolle.
Den største beskæftigelsestilbagegang har altså fundet sted i brancher med en væsentlig
volumen på Fyn. Endvidere har den relative tilbagegang i de tre brancher været større på Fyn
end på landsplan.
Men for industriens og landbruges jobtab på Fyn er der tale om en udvikling, der rækker længere
tilbage. Således faldt den fynske beskæftigelse også i de to brancher fra 2001 til 2007. Der er
altså tale om en varig tilbagegang i industrien og i landbruget (gartnerierne), der traditionelt har
spillet en væsentlig rolle i den fynske erhvervsstruktur, og som derfor udgør en strukturel
udfordring i forhold til det fynske arbejdsmarked. Omvendt steg beskæftigelsen i byggebranchen
fra 2001 til 2007. Derfor er der grund til at formode, at jobskabelsen i denne branche primært
styres af konjunkturerne, og at beskæftigelsen inden for byggeriet i nogen grad vil normalisere
sig under et økonomisk opsving. 7

7

Beskæftigelsesudviklingen fra 2001-2007 er beregnet på baggrund af branchefordelte beskæftigelsestal fra Beskæftigelsesregion
Syddanmark.
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Figur 4.3 Relativ ændring i beskæftigelsen i de enkelte brancher fra 2007-2011, pct.
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Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger.
Note: Danmarks Statistiks gruppering i 10 brancher.

I forhold til industriens og landbrugets tilbagegang i fynske job er udfordringen, at
beskæftigelsen ikke kan forventes at stige til det samme niveau som før krisen, bl.a. som følge af
outsourcing i industrien8 og stigende brug af udenlandsk, konkurrencedygtig arbejdskraft i
gartnerierne9. Det er imidlertid kun stigningen i antallet af udlændinge med udenlandsk arbejdsgiver eller illegal udenlandsk arbejdskraft, der bidrager til faldet i den registrerede beskæftigelse i
gartnerierne. Det skyldes, at udlændinge med dansk arbejdsgiver registreres som beskæftigede.
Som det fremgår af figur 4.4, har antallet af udlændinge beskæftiget i det fynske landbrug, herunder i gartnerierne, været væsentligt større end i andre brancher samt stigende gennem en
årrække.
En opgørelse viser, at de fleste udlændinge, der er beskæftiget i det fynske landbrug, kommer
fra Polen, Litauen og Rumænien.10

8

En opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2007 samt egne beregninger viser, at industri er den overordnede branche i Danmark med
den største andel virksomheder, der har outsourcet. Endvidere viser tallene, at den underordnede branche, med den største andel
virksomheder med outsourcing er metalindustrien.
9
Se fx arbejdsmarkedsinformation om Beskæftigelsesregion Syddanmark fra august 2012 fra EU-kommissionens EURES (European
Employment Services).
10
Se fordeling af fuldtidsbeskæftigede udlændinge, fordelt efter nationalitet for de enkelte brancher i figur 5.4.3 i appendiks.
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Figur 4.4 Udviklingen af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i udvalgte brancher på Fyn
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Kilde: Jobindsats samt egne beregninger.
Note: Fuldtidsbeskæftigede udlændinge. Opgjort på månedsbasis.

Beskæftigelsestilbagegangen i industrien, den relativt hårdest ramte branche, har fået væsentlig
eksponering i medierne. Især har der været opmærksomhed på lukningen af Lindøværftet –
engang en af Danmarks største industriarbejdspladser – der medførte omkring 2.500 afskedigede. Det er dog naturligt al den stund, at lukningen har medført varige beskæftigelsesmæssige udfordringer for navnlig Kerteminde og Odense Kommune. Ikke blot resulterede
lukningen i en større mængde afskedigede, specialiserede metalarbejdere fra en presset branche,
som det har været en udfordring for jobcentrene at finde genbeskæftigelse til. Lukningen medførte også væsentlig ledighed fra forskellige følgeindustrier.
Men også en række andre virksomhedslukninger eller store afskedigelsesrunder i industrien har
påvirket beskæftigelsen og erhvervsstrukturen på Fyn. Det drejer sig fx om lukningen af Vestas'
afdeling i Rudkøbing i 2010 med omkring 235 afskedigelser til følge og Wittenborg' fyringsrunde i
Odense i 2010, hvor 230 mistede jobbet. Af Tabel 4.1 fremgår endvidere en række andre
eksempler på virksomhedslukninger og afskedigelsesrunder, som har bidraget til tilbagegangen i
den fynske beskæftigelse. Det er således ikke kun enkelte kommuner på Fyn der er ramt hårdt af
afskedigelser, men som det fremgår af tabel 4.1 har alle de fynske kommuner, på nær Ærø,
været ramt af større afskedigelser siden den økonomiske krise satte ind i 2008.
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Tabel 4.1 Eksempler på varslede jobtab i store virksomheder på Fyn
Firma
Assens

År

Afskedigede

Dampa ApS

2012

30

Dampa ApS

2008

29

Cykeleurope; Børge Kildemoes A/S

2010

40

Dansk Overflade Teknik
Kerteminde

2009

26

Lindø

2009

2500

Kverneland Group Kerteminde

2009

68

2010

235

Faaborg-Midtfyn

Langeland
Vestas
Middelfart
Brenderup Trailers

2012

50

Velux

2009

180

2009

45

2008

109

Orifarm

2012

160

Wittenborg

2010

230

Damixa

2009

120

Micro-Matic

2009

90

SSP Technology A/S

2012

73

Biblioteksmedier

2008

35

Nordfyn
Haarslev a/s
Nyborg
Mondi packaging Nyborg a/s
Odense

Svendborg

Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark
Note: Der skelnes ikke mellem tabte arbejdspladser som følge af lukninger og afskedigelsesrunder. Endvidere kan virksomhederne
have ansat personer efter de varslede jobtab. Eksemplerne har alle været omtalt i medierne.

At der har været tale om en stigning i virksomhedslukninger og fyringsrunder efter lavkonjunkturens fulde indvirkning på arbejdsmarkedet, afspejles i figur 4.5, der viser antallet af
varslede fyringsrunder for berørte personer og virksomheder på Fyn.
Figur 4.5 Antal varslinger på Fyn
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Indberetninger, jf. regler om varsling ved store afskedigelsesrunder.

Ændringerne i den fynske erhvervsstruktur er en væsentlig del af forklaringen på, at Fyn er
kommet værre ud af krisen end andre landsdele, eksempelvis Nordjylland, som Fyn ellers har
STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN
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fulgtes med i ledighedsudviklingen indtil 2012. Her faldt ledigheden til 6,2 i Nordjylland, mens
den steg til 7,5 på Fyn. I modsætning til Fyn, hvor den relative tilbagegang i industrien er den
største i landet, er den relative tilbagegang i industribeskæftigelsen i Nordjylland mindre end
landsgennemsnittet.
Hvis fokus rettes mod de fynske kommuner, dannes følgende billede af faldet i beskæftigelsen:
Kommunerne Odense, Langeland og Kerteminde har oplevet de relativt største fald i industribeskæftigelsen på Fyn med en nedgang på henholdsvis 21, 22 og 27 pct. i 2011. Det fremgår af
figur 4.6. Lukningerne eller afskedigelsesrunderne på Lindø, hos Sauer-Danfoss og hos Vestas
har klart bidraget til denne udvikling.
Figur 4.6 Relativ ændring i beskæftigelsen fra 2007-2011, pct.
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Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger.
Note: Branchen er defineret i Danmarks Statistiks 10-gruppering.

I forhold til landbruget er beskæftigelsesnedgangen relativt større i Odense, Kerteminde og
Faaborg-Midtfyn Kommune end gennemsnittet for Fyn, hvilket fremgår af figur 4.7 nedenfor.
Tilbagegangen er især drevet af udfordringer for gartnerier.
Figur 4.7 Relativ ændring i beskæftigelsen fra 2007-2011, pct.
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Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger.
Note: Branchen er defineret i Danmarks Statistiks 10-gruppering.

I de to største fynske byer, Svendborg og Odense, er tilbagegangen i byggeriet relativt større
end i de resterende kommuner på Fyn. Det fremgår af figur 4.8.
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I forhold til de planlagte store byggeprojekter omhandlende Thomas B. Thriges Gade, letbanen,
indkøbscentret VIVA, det nye supersygehus ved OUH og udvidelser af universitetet bliver det
interessant at følge, hvilken betydning de vil få for beskæftigelsen i byggebranchen i Odense og i
den resterende del af Fyn.
Figur 4.8 Relativ ændring i beskæftigelsen fra 2007-2011, pct.
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Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger.
Note: Branchen er defineret i Danmarks Statistiks 10-gruppering.

Efter beskæftigelsesfaldet fra 2007 til 2011 fylder de tre relativt hårdest ramte brancher stadig
en væsentlig del i den fynske beskæftigelse. Det fremgår af figur 4.9 nedenfor. Derfor er det
også interessant at følge, om de pågældende brancher fortsat vil være under pres med et
potentielt større antal ledige til følge eller langtidsledighed blandt eksempelvis specialiserede
arbejdere fra industrien eller gartneruddannede fra landbruget.

Figur 4.9 Beskæftigede, fordelt på brancher i 2011, pct.
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Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger.
Note: Danmarks Statistiks gruppering i 10 brancher.
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5.

ET MINDRE ARBEJDSUDBUD
DET FYNSKE ARBEJDSUDBUD ER MINDRE end i de fleste andre landsdele, når man ser på arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsdygtige alder – også kaldet erhvervsfrekvensen. Hvis man samtidigt betragter den mindre arbejdsstyrke sammen med den
større ledighed, forstærkes billedet af, at mængden af borgere uden for arbejdsmarkedet
er større på Fyn end andre steder, men i forhold til arbejdsmarkedets udvikling kan det
lavere arbejdsudbud lægge en dæmper på jobskabelsen under et eventuelt fremtidigt
økonomisk opsving. Det tyder den hidtidige udvikling i landsdelenes arbejdsudbud og
ledighed i hvert fald på. Fx har Nordsjælland haft et af de største arbejdsudbud og
samtidigt et af de laveste ledighedsniveauer. Omvendt har Fyn haft et af de mindste
udbud af arbejde, men et af de højeste ledighedsniveauer. Udfordringen varierer dog
mellem de fynske kommuner. Således har der, på tværs af konjunkturer været et større
arbejdsudbud i kommunerne på Nord- og Vestfyn end i de sydlige kommuner

Arbejdsudbuddet på Fyn er relativt mindre end i alle andre landsdele, bortset fra Bornholm, målt
på arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsdygtige alder11. Denne andel, der også
kaldes erhvervsfrekvensen, er 69 pct. på Fyn, mens den er 72 pct. i såvel Sydjylland som på
landsplan. Det fremgår af figur 5.1. Til illustration af forskellen på 2,7 procentpoint mellem Fyn
og landsgennemsnittet ville den fynske arbejdsstyrke bestå af knapt 6.000 flere personer, hvis
den fynske erhvervsfrekvens var lige så høj som for Danmark under ét.12
Siden den økonomiske krise satte ind i 2008, har erhvervsfrekvensen været faldende i alle landsdele. Med andre ord er der tale om en fælles tendens for landsdelene, men den fynske erhvervsfrekvens har konstant været blandt de laveste i både økonomisk fremgang og recession. Det
fremgår også af figur 5.1 nedenfor.
Figur 5.1 Arbejdsstyrken (16-66-årige) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år)
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.

11

Arbejdsudbuddet kan også opgøres som produktet af arbejdsstyrken og timeindsatsen pr. beskæftiget. Efter denne definition kan
arbejdsudbuddet både øges ved, at de beskæftigede arbejder mere, og ved at flere personer kommer ind på arbejdsmarkedet. Denne
analyse behandler dog arbejdsudbuddet som arbejdsstyrkens faktiske størrelse, fordi der her er fokus på strukturelle forklaringer på
udbuddet, fx antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet, frem for incitamenter som fx skat på arbejde.
12
Antallet er beregnet som forskellen på 2,7 procentpoint i erhvervsfrekvensen mellem Fyn og hele landet gange den faktiske fynske
arbejdsstyrke blandt 16-66-årige, der udgjorde omkring 220.000 i 2011.
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Anmærkning: Arbejdsstyrken som andel af den erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis.

Det lavere arbejdsudbud er altså et varigt strukturelt forhold på det fynske arbejdsmarked, men
hvilke konsekvenser har det for jobskabelsen på Fyn?
Det er anerkendt blandt økonomer, at arbejdsudbuddets størrelse har betydning for
beskæftigelsen, således at en større arbejdsstyrke fører til en øget beskæftigelse. Eksempelvis
har tendensen på det danske arbejdsmarked de seneste 60 år været, at når arbejdsstyrken steg,
så steg beskæftigelsen også – med tiden.13 Årsagen er bl.a, at flere personer i arbejdsstyrken
øger mængden af kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne bliver tilbøjelige til at ansætte
flere personer. Men forudsætningerne for, at et øget arbejdsudbud fører til øget beskæftigelse, er
dels en tilstrækkelig stor økonomisk vækst, der kan skabe job, og dels er det en forudsætning, at
arbejdsstyrkens sammensætning matcher arbejdsgivernes efterspørgsel på fx uddannelse,
mobilitet eller branchemæssig tilknytning.
Umiddelbart understreger det mindre fynske arbejdsudbud alvorligheden i, at Fyn er den landsdel
med den største bruttoledighed, for hvis det fynske arbejdsudbud var på niveau med resten af
landet i dag, så ville ledighedsprocenten for Fyn formentlig være større. Forklaringen er, at hvis
der på kort sigt kom flere personer i arbejdsstyrken, så ville det ikke umiddelbart resultere i flere
job på grund af den økonomiske krise, som endda har ramt Fyn relativt hårdere end andre landsdele. Når man sammenligner det fynske ledighedsniveau med de andre landsdele, bliver billedet
altså mere dystert, når man tager en sammenligning af landsdelenes arbejdsudbud med i
betragtning.
Men hvad betyder det mindre arbejdsudbud for Fyn på længere sigt? Overordnet set vil Fyn ikke
få det samme udbytte af et økonomisk opsving som andre landsdele med et større arbejdsudbud,
fordi fynske virksomheder ikke vil kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft lige så nemt og
hurtig.
At der i det lange løb er tale om en sammenhæng mellem arbejdsudbuddet og ledigheden fremgår af figur 5.2 nedenfor. Her kan man se, at der er en tæt sammenhæng mellem erhvervsfrekvens og bruttoledighed. Eksempelvis har de landsdele med de højeste erhvervsfrekvenser
(Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland) nogle af de laveste ledighedsprocenter. Omvendt
forholder det sig med landsdelene med de laveste erhvervsfrekvenser, herunder Bornholm, Fyn
og København. De har de højeste ledighedsprocenter.
Figur 5.2 Sammenhæng mellem arbejdsudbud og ledighed i 2011
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: R2=0,8.
13

Se fx Det Økonomiske Råd (2012): Dansk Økonomi, Efterår 2012, Kapitel III: Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur.
Alternativt se Bjørsted, Erik (2011): Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? Analyse fra AE-rådet.
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Sammenfattende er det lavere arbejdsudbud altså en strukturel udfordring for det fynske
arbejdsmarked. Men betydningen af arbejdsudbuddet skal fortolkes varsomt, bl.a. fordi arbejdsstyrkens sammensætning spiller ind på muligheden for at høste en beskæftigelsesfremgang i
økonomisk vækst. Herunder kan det svække den fynske arbejdsstyrkes konkurrencekraft i
forhold til andre landsdele, at andelen af højtuddannede i arbejdsstyrken er mindre end på
landsplan. Endvidere har en væsentlig andel af den fynske arbejdsstyrke tilknytning til brancher,
som ikke kan forventes at skabe job i samme omfang som før krisen. Endelig er mobiliteten
lavere på Fyn, hvilket geografisk indsnævrer antallet af job, som fynboer ansættes i.
Hvad kan det relativt mindre arbejdsudbud skyldes? Typisk kædes de små årganges indtog på
arbejdsmarkedet og de stores afgange sammen med en faldende arbejdsstyrke, men hvis man
sammenligner Fyn med andre landsdele eller landsgennemsnittet, er der er ikke nogen særlig
demografisk udfordring for Fyn, for fynboernes aldersfordeling minder meget om landsfordelingen eller fordelingen for Sydjylland. Eksempelvis er der ikke relativt flere personer over
60 år i arbejdsstyrken, der snart forlader arbejdsstyrken, end i hele landet. Det fremgår af figur
5.3.
Figur 5.3 Arbejdsstyrkens aldersfordeling i 2011
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Arbejdsstyrken (16-66-årige) ud af den samlede befolkning i 2011. Jobindsats aldersintervaller er sammenlagt i en række
bredere intervaller.

På Fyn er der en overrepræsentation af borgere, der modtager permanente ydelser, eksempelvis
førtidspension. Når personer, der på denne måde er en overrepræsentation af personer, der er
sluset ud af arbejdsmarkedet i den erhvervsdygtige alder, bidrager det til at forklare den mindre
arbejdsstyrke.
Hvis blikket rettes ind mod de fynske kommuner, er billedet af erhvervsfrekvensen mere broget.
Således er der gennem årene en tendens til, at erhvervsfrekvensen er større på Nord- og Vestfyn
end på den resterende del af øen. De seneste tal fra 2011 placerer Middelfart (73 pct.), Nordfyns
(72 pct.) og Assens (72 pct.) som de tre kommuner med den højeste erhvervsfrekvens. Omvendt
findes den laveste erhvervsfrekvens på Langeland (65 pct.) og Ærø (65 pct.). Tendensen fremgår
af de fynske landkort i figur 5.4.
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Figur 5.4 Arbejdsstyrken (16-66-årige) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år)
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Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis.
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6.

ET MERE ENSIDIGT PENDLINGSMØNSTER

FYNBOERNE HAR ET MERE ENSIDIGT PENDLINGSMØNSTER end borgerne i den resterende del af
beskæftigelsesregionen. Således er der kun ét pendlingscenter på Fyn, nemlig Odense,
mens der er flere i Sydjylland. Det kan bl.a. skyldes, at der især skabes fynske job i
Odense samt, at byen huser mange job inden for offentlig administration, undervisning
og sundhed, som relativt mange borgere pendler ind for at passe. Omvendt er der en
hel række pendlingscentre i Sydjylland, hvilket afspejler en anderledes erhvervsstruktur med forskelligt placerede erhvervsklynger, der genererer job flere steder i
landsdelen. Udover at der kun er ét pendlingscenter på Fyn, er det også karakteristisk,
at den væsentligste pendling ud af landsdelen foregår fra Middelfart til Trekantsområdet. Pendlingen til Vestsjælland er eksempelvis ret begrænset. Selvom
beregninger viser, at der er nettoudpendling fra Fyn til andre landsdele, er der tale om
et relativt beskedent niveau, der primært drives af udpendlingen fra Vestfyn. Sammenfattende er det ensidige pendlingsmønster symptomatisk i forhold til erhvervsstrukturen. Men det kan også være et problem for ledighedsudviklingen, fordi en
mængde job hermed er uden for fynboernes rækkevidde.

Nettopendlingen svarer til antallet af personer, der pendler ud af et geografisk område – fx
Assens Kommune – for at passe sit job minus antallet af borgere, der pendler ind i området for at
arbejde. Hvis tallet er positivt, er der flere udpendlere end indpendlere i området. Omvendt hvis
tallet er negativt.
Af figur 6.1 fremgår nettopendlingen for kommunerne i Beskæftigelsesregion Syddanmark, som
andelen af de beskæftigede. Af figuren fremgår endvidere nogle pile, der illustrerer mængden af
pendling fra og til forskellige kommuner. De små pile illustrerer således, at 4 til 8 pct. af de
beskæftigede i en kommune pendler til en anden kommune for at arbejde. De store pile
illustrerer en pendlingsstrøm på mere end 8 pct.
Odense Kommune har eksempelvis en nettopendling på ÷10,8 pct., hvilket betyder, at et antal
borgere fra andre kommuner, svarende til denne andel af de beskæftigede i Odense, pendler til
kommunen for at arbejde. Omvendt betyder en nettopendling på +21,7 pct. i Assens Kommune,
at denne andel af kommunens beskæftigede pendler til andre kommuner for at arbejde.
Kommuner, der er markeret med mørke farver, har en nettoudpendling, mens kommuner med
lyse farver har nettoindpendling. Sammenholdt med pilene, der illustrerer pendlingsstrømme,
kan man identificere de kommuner, der udgør pendlingscentre, og de kommuner, der tilhører en
pendlingsperiferi. Således kan man se, at der på Fyn kun er ét reelt pendlingscenter, nemlig
Odense, der har nettoindpendling fra de omkringliggende kommuner. Dette pendlingsmønster
kan dels skyldes, at en stor del af de fynske arbejdspladser ligger i Odense, og dels at Odense er
et trafikalt knudepunkt. Endvidere er der dog også tendens til, at Svendborg udgør et pendlingscenter for Langeland og Ærø Kommune.
Endelig er det interessant, at der ikke pendles ret meget ud af Fyn, fx til Vestsjællandske
kommuner eller til København, selvom Storebæltsbroen naturligt udgør en barriere. Den eneste
fynske kommune, der har væsentlig pendling ud af landsdelen er Middelfart.
Pendlingsadfærden i Sydjylland adskiller sig en del fra det fynske billede. I Sydjylland er omfanget af pendling fra udpendlingskommunerne lavere, sammenlignet med Fyn. Det hænger
angiveligt sammen med de jyske kommuners større geografiske udtrækning. Endvidere er der
flere pendlingscentre i Sydjylland. Det drejer sig om kommunerne; Billund, Kolding, Fredericia,
Esbjerg og Sønderborg, hvor Billund har den største indpendling og Sønderborg har den mindste.
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Figur 6.1 Nettoudpendling (pct.) og pendling mellem kommuner som andel af beskæftigede (pile), 2011

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

En væsentlig faktor for pendlingen mellem kommuner er forskelle mellem erhvervsstrukturer og
dermed efterspørgsel på forskellige typer arbejdskraft. Eksempelvis fremgår det af figur 6.2, at
der på Fyn er relativt flere, der pendler ud af deres kommune for at arbejde inden for branchen
'offentlig administration, undervisning og sundhed', sammenlignet med Sydjylland og landsgennemsnittet. Dermed foregår der en relativt større fynsk pendling til offentlige job, der er
koncentreret i pendlingscentret Odense Kommune; job, der ellers ikke findes i periferien, som fx
stillinger på universitetshospitalet, hos Syddansk Universitet, i den regionale administration eller
hos statslige institutioner.
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Figur 6.2 Personer, der pendler ud af hjemkommunen, fordelt efter, hvilke brancher de er beskæftiget i,
2011, pct.
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Af figur 6.3 fremgår nettopendling som andel af de beskæftigede, beregnet for såvel Fyn som for
Sydjylland. Som man kan se, er der gennem en længere periode konstant flere fynboer, der
pendler ud fra øen end omvendt, mens der i Sydjylland er færre, der pendler ud, end personer,
der pendler ind i landsdelen for at arbejde. Man kan sige, at Fyn eksporterer arbejdskraft, mens
Sydjylland importerer arbejdskraft.
Forskellen mellem de to landsdele i Beskæftigelsesregion Syddanmark skyldes bl.a., at Sydjylland
har overskud af job, der ikke kan besættes af sydjyder, mens det modsatte gør sig gældende for
Fyn. Så den væsentligste forklaring er formentlig strukturel, nemlig at erhvervsstrukturen i
Sydjylland skaber flere job end den fynske erhvervsstruktur.
Figur 6.3 Nettopendlere som andel af beskæftigede, pct.
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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7.

UDDANNELSESPROFILEN ER IKKE TILPASSET
FREMTIDENS ERHVERVSSTRUKTUR

UDDANNELSESNIVEAUET PÅ FYN ER OVERORDNET SET PÅ NIVEAU MED LANDSGENNEMSNITTET, MEN PÅ FYN
ER PERSONER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSE UNDERREPRÆSENTERET I BRANCHER, DER HAR VÆRET
SÆRLIGT HÅRDT RAMT AF TILBAGEGANG I BESKÆFTIGELSEN. ENDVIDERE ER ANDELEN AF AKADEMIKERE
LAVERE PÅ FYN END PÅ LANDSPLAN – og har været det gennem en længere årrække. I forhold
til det konstant høje ledighedsniveau på Fyn er der altså tale om den strukturelle
udfordring, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau ikke er tilpasset til en ændret
erhvervsstruktur, der i fremtiden vil absorbere flere højtuddannede end tidligere. Dels
svækkes Fyns mulighed for at høste et fuldt beskæftigelsesmæssigt udbytte, når der
kommer økonomisk fremgang. Og dels går Fyn glip af job, som højtuddannede er med
til at skabe for personer med videregående eller faglært uddannelse. Flere forhold vil
forstærke disse udfordringer i fremtiden, herunder at der tilsyneladende foregår en
eksport af akademikere, der finder job uden for Fyn efter endt uddannelse på
universitetet. Endvidere eksisterer en særlig uddannelsesmæssig problemstilling i
forhold til unge. Nemlig at færre unge i de fleste fynske kommuner forventes at have
gennemført en ungdomsuddannelse i 2015, sammenlignet med danskerne samlet set.
Derudover har andelen af unge under 30 år med en lang videregående uddannelse
været lavere på Fyn end på landsplan siden 2000. Faktisk er denne forskel steget
gennem perioden.

Fynboerne er overordnet set lige så godt uddannede som landsgennemsnittet, når man ser på
fordelingen af videregående uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og
grundskole. Det fremgår nedenfor af figur 7.1.
Af figuren kan man endvidere se, at andelen af personer med en videregående uddannelse er lidt
større på Fyn, sammenlignet med Sydjylland. Omvendt er andelen med en erhvervsfaglig
uddannelse lidt større i Sydjylland end på Fyn.
Figur 7.1 Højeste opnåede uddannelse blandt personer i arbejdsstyrken i 2011, pct.
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Note: Arbejdsstyrken (16-66-årige) med højest opnåede uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en
række bredere uddannelseskategorier.

Hvis man fokuserer på akademikere, dvs. personer med en lang videregående uddannelse, bliver
et interessant mønster tydeligt. Som det fremgår af figur 7.2, er andelen af denne gruppe vokset
med det generelt stigende uddannelsesniveau. Imidlertid har Fyn hele tiden haft en markant
lavere andel akademikere end landsgennemsnittet, og forskellen er øget hen over årene.
Sammenlignet med landsgennemsnittet var andelen af akademikere knap 2 procentpoint lavere
på Fyn i 2000, mens forskellen var steget til knap 3 procentpoint i 2011.
Figur 7.2 Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) med en lang videregående uddannelse
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

Det kan forekomme paradoksalt, at der konstant er færre akademikere på Fyn end på landsplan,
al den stund at Syddansk Universitet er placeret i Odense og hvert år producerer en større
mængde kandidatuddannede. Den lavere andel akademikere kan bl.a. skyldes, at en væsentlig
del af kandidaterne fra universitetet emigrerer fra Fyn efter endt uddannelse, og at denne
'eksport af know-how' kan være et resultat af den fynske erhvervsstruktur, hvor de beskæftigede
med en videregående uddannelse på Fyn er underrepræsenteret i en række brancher,
sammenlignet med hele landet. Det drejer sig om 'landbrug, skovbrug og fiskeri', 'industri,
råstofudvinding og forsyningsindustri', 'information og kommunikation', 'finansiering og
forsikring' og 'erhvervsservice'.14
De færre akademikere kan være medvirkende årsag til, at Fyn er blevet ramt hårdere af
ledighed, idet akademikere generelt har været mindre ramt af finanskrisen end personer med
kortere uddannelser.
Endvidere kan man frygte, at den generelle underrepræsentation af akademikere og underrepræsentationen af videregående uddannede i en række brancher, der har oplevet særlig
nedgang i beskæftigelsen, betyder, at den fynske arbejdsstyrke ikke er tilstrækkelig forberedt til
fremtidens arbejdsmarked; et arbejdsmarked, hvor andelen af højtuddannede må formodes at
udgøre en stigende del af beskæftigelsen. Og der kan være risiko for en selvforstærkende
virkning på den fynske ledighed, hvis virksomheder i lavere grad opretter stillinger til højtuddannede på Fyn end andre steder i landet, fordi akademikerreserven er for lav.
14

Se figur 5.4.1 i appendiks.
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Vendes blikket indad mod de fynske kommuner, er der en vis spredning mellem uddannelsesprofilen i de forskellige kommuners arbejdsstyrker, hvilket fremgår af figur 7.3. Hvis man
fokuserer på andelen af arbejdsstyrken med en videregående uddannelse er top 3: Odense,
Svendborg og Middelfart Kommune. Omvendt er bund 3: Langeland, Nordfyns og Kerteminde
Kommune. Det er ikke overraskende, at andelen af personer med en videregående uddannelse er
størst blandt de to store uddannelsesbyer på Fyn, Odense og Svendborg, samt i Middelfart, hvis
erhvervsstruktur minder mere om kommunerne i den jyske del af trekantsområdet end de fynske
kommuners.
Hvis et højt uddannelsesniveau måles på andelen af videregående uddannede, må de nævnte top
3-kommuners arbejdsstyrker formodes at være mere tilpasningsdygtige i forhold til
virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft i fremtiden, sammenlignet med bund 3kommunerne.
Figur 7.3 Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i 2011
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Arbejdsstyrken (16-66-årige) på uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere
uddannelseskategorier.

Man kunne også fokusere på andelen af arbejdsstyrken med en kompetencegivende uddannelse,
dvs. med enten videregående eller erhvervsfaglig uddannelse, og det vil ændre billedet af,
hvordan kommunerne placerer sig. Eksempelvis vil Kerteminde Kommune i så fald have den
fjerde bedste uddannede arbejdsstyrke på Fyn i stedet for den tredje dårligste. Dog indikerer
tilbagegangen i industrien i Kerteminde med en væsentlig mængde ledige til følge, at
kommunens ændrede erhvervsstruktur måske ikke kan absorbere den samme mængde faglærte
arbejdere som tidligere. Derfor synes andelen af videregående uddannede at være en bedre
indikator for, hvor rustet arbejdsstyrken er til fremtiden.
I forhold til unges uddannelsesniveau eksisterer der en særlig problemstilling. Unges
uddannelsesniveau har nemlig været stigende i en længere årrække men er siden stagneret. Det
er en landsdækkende problematik, som bl.a. afspejler sig i regeringens målsætning om, at
andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges til 95 pct.
Som det fremgår af figur 7.4, forventes andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse blot at være 67,8 pct. i 2015 på landsplan. Kun to af de fynske
kommuner, nemlig Ærø (68,3 pct.) og Middelfart (68,7 pct.), forventes at ligge over dette
niveau, mens de resterende otte fynske kommuner forventes at ligge under landsgennemsnittet.
Det er en indikation af, at de fleste fynske kommuner har en uddannelsesmæssig udfordring med
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at få de unge årganges uddannelsesniveau løftet, så de i fremtiden kan bidrage til at gøre den
fynske arbejdsstyrke konkurrencedygtig og dermed skabe job på Fyn.
Figur 7.4 Andel af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2010, og som forventes at have gennemført en
ungdomsuddannelse i 2015
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ungdomsuddannelse fem år efter. Det er ikke muligt umiddelbart at trække tal for landsdelene Fyn og Sydjylland.

At der er en uddannelsesmæssig udfordring i forhold til unge på Fyn, og at den er strukturel,
illustreres af figur 7.5 nedenfor, der viser, at andelen af unge under 30 år med en lang
videregående uddannelse konstant har været mindre på Fyn end på landsplan. Faktisk er
forskellen vokset fra 1,1 procentpoint i 2000 til 1,3 procentpoint i 2011.

Figur 7.5 Arbejdsstyrken i alderen 16-29 år med en lang videregående uddannelse (pct.)
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.
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8.

FLERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET, FLERE
FØRTIDSPENSIONISTER OG FLERE
SYGEDAGPENGEMODTAGERE
PÅ FYN ER IKKE-JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE, FØRTIDSPENSIONISTER OG SYGEDAGPENGEMODTAGERE OVERREPRÆSENTERET i forhold landsgennemsnittet. Det skal naturligvis ses i lyset
af, at Fyn synes hårdere ramt af den økonomiske krise end andre landsdele. Men at
gruppen af førtidspensionister er vokset relativt mere på Fyn end på landsplan fra 2007
til 2011, er også sammenfaldende med administrative ændringer i forbindelse med udmøntningen af strukturreformen. Fra 2011 er tilvæksten af førtidspensionister dog
stagneret. Overrepræsentationen af de tre grupper er selvfølgelig et budgetmæssigt
problem, men den er i lige så høj grad et strukturelt problem for det fynske arbejdsmarked, da arbejdsudbuddet er mindre, end det ville have været, hvis størrelsen af de
tre grupper var på landsniveau. På grund af det mindre arbejdsudbud lægger overrepræsentationen en dæmper på det beskæftigelsesmæssige udbytte, Fyn vil kunne
høste i en økonomisk fremgang. Endvidere må de tre grupper uden for arbejdsmarkedet
formodes at rumme et umiddelbart potentiale af personer, der kan flyttes og blive til
rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig synes en særlig ungdomsproblematik at gøre sig
gældende i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Andelen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år i match 2 og 3 er nemlig overrepræsenteret på Fyn,
sammenlignet med landsgennemsnittet.

Kontanthjælpsmodtagere i match 2 of 3 er overrepræsenteret på Fyn, sammenlignet med
Sydjylland og landsgennemsnittet. Af figur 8.1 nedenfor fremgår denne gruppes størrelse i
forhold til arbejdsstyrken. Som man kan se, er gruppen såvel på Fyn som andre steder vokset
siden 2008, men mængden af disse personer på kanten af arbejdsmarkedet har konstant været
relativt større på Fyn end i Sydjylland og på landsplan. Så den fynske overrepræsentation af
personer, der ikke er jobklare, er altså en strukturel udfordring for det fynske arbejdsmarked.
Væksten i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 hænger naturligvis sammen med,
at det har været sværere for denne gruppe at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter den
økonomiske krise, men på Fyn hænger gruppens vækst også sammen med, at visiteringen til
førtidspension gradvist er stagneret i perioden, så en mængde borgere, der ellers ville have
været visiteret til førtidspension, i stedet er placeret i matchgruppe 3. Mere herom nedenfor.
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Figur 8.1 Kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 som andel af arbejdsstyrken, pct.
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken. Opgjort på årsbasis. 2012 er
beregnet som et rullende år for 4. kvartal 2011 og 1.-3- kvartal 2012.

Blandt unge under 30 år er kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 overrepræsenterede på Fyn,
sammenlignet med landsgennemsnittet. Således udgør match 2 og 3 en andel på 72,6 pct. af de
unge kontanthjælpsmodtagere på Fyn, mens den tilsvarende andel for hele landet er 67, 3 pct.
At andelen af unge kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet således er overrepræsenteret på Fyn, udgør en udfordring for ungeindsatsen i landsdelen.
Vendes blikket indad mod de fynske kommuner, er udfordringen med unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 størst i Svendborg, på Ærø og på Langeland og mindst i Assens,
Middelfart og Faaborg-Midtfyn.
Figur 8.2 Andele af kontanthjælpsmodtagerne under 30 år i match 2 og 3 i 2012, pct.
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Note: Andel af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3 under 30 år (pct.).
2012 er beregnet som et rullende år for 4. kvartal 2011 og 1.-3- kvartal 2012.

Fra 2007 og frem til 2011 har kurven for førtidspensionister, som andel af arbejdsstyrken, været
stigende for såvel Fyn som for hele landet og Sydjylland, og fra 2012 har kurverne stagneret eller
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været faldende, hvilket fremgår af figur 8.3. Heraf fremgår også, at andelen af førtidspensionister
har været væsentligt større på Fyn, sammenlignet med landsgennemsnittet, gennem hele
perioden. Den fynske bestand af førtidspensionister udgør dermed en strukturel udfordring.
Væksten i mængden af førtidspensionister fra 2007 og frem skal naturligvis ses i lyset af den
økonomiske krise, der har bidraget til at gøre arbejdsmarkedet mindre rummeligt. Men udmøntningen af kommunalreformen har i nogle kommuner også medvirket til en stigende
visitering til førtidspension på grund af store sagspukler.15 På Fyn har denne problematik været
mere udtalt end andre steder, hvilket afspejler sig i, at landsdelens stigning i antallet af
førtidspensionister fra 2007 til 2011 har været større på landsplan. Således var forskellen mellem
andelen af førtidspensionister i 2007 2,3 procentpoint, mens den var vokset til 2,9 procentpoint i
2011.
Opbremsningen i visitering til førtidspension, fra kurverne knækker i 2011, har medført
stigninger i andre typer ydelsesmodtagere, herunder kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2
og 3.16 Dermed er der flyttet rundt på en mængde af personer på kanten af arbejdsmarkedet.
Dog er det væsentligt at pointere, at der er tale om en øget tilgang af personer til målgrupper,
der kan modtage en indsats i modsætning til personer på passiv forsørgelse.
Figur 8.3 Førtidspensionister som andel af arbejdsstyrken, pct.
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
2006

2007

2008
Fyn

2009
Sydjylland

2010

2011

2012

Hele landet

Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Førtidspensionister som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken. Opgjort på årsbasis. 2012 er beregnet som et rullende år for 4.
kvartal 2011 og 1.-3- kvartal 2012.

Udviklingen i sygedagpengemodtagere som andel af arbejdsstyrken har varieret over en årrække, og siden 2010 her andelen været faldende for såvel Fyn som Sydjylland og
landsgennemsnittet. Men andelen af sygedagpengemodtagere har konstant været
overrepræsenteret på Fyn, sammenlignet med landsgennemsnittet. Når der i 2012 er 0,4
procentpoint flere sygedagpengemodtagere på Fyn end på landsplan, er det derfor et udtryk for
en strukturel fynsk udfordring.

15

Kolodziejczyk, Christophe et al. (2010): Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob. AKF Working Paper.
Eksempelvis viser en flowanalyse, at afgangen til førtidspension fra alle matchkategoriserede ydelser er mindre i 2010 end i 2008 i
ni ud af ti fynske kommuner. Tal fra Jobindsats samt egne beregninger.
16
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Figur 8.4 Sygedagpengemodtagere som andel af arbejdsstyrken, pct.
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger.
Note: Sygedagpengemodtagere som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken. Opgjort på årsbasis. 2012 er beregnet som et rullende
år for 4. kvartal 2011 og 1.-3- kvartal 2012.

Sammenfattende har Fyn altså en overrepræsentation af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og
3, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. En overrepræsentation, som har været
konstant over en årrække, og som derfor er en strukturel udfordring for det fynske arbejdsmarked, men hvad består udfordringen i? Den kan betragtes budgetmæssigt, fordi overrepræsentationen bidrager til forsørgertrykket på Fyn, men udfordringen er også beskæftigelsespolitisk af to årsager.
For det første begrænser den større mængde af de tre grupper arbejdsudbuddet, hvilket er
problematisk, fordi Fyn herved vil have sværere ved at høste det fulde udbytte af en fremtidig
økonomisk fremgang. For det andet viser erfaringer, at en vis mængde personer, der ikke er
jobklare, rent faktisk rummer et beskæftigelsesmæssigt potentiale til at vende tilbage til
arbejdsmarkedet på kort sigt.17

17

Se fx Slotsholm (2012): Analyse af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der finder job eller uddannelse, som er udarbejdet for
Beskæftigelsesregion Syddanmark.
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