
Flere står klar til at kunne tage et arbejde i dag sammenlignet med for bare et år siden. Mange af dem er flygtninge.
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Flere og flere ledige er til rådighed for
arbejdsmarkedet

Mange danske virksomheder oplever udfordringer med at kunne finde
kvalificerede medarbejdere. På trods af det viser nye tal, at
arbejdskraftreserven vokser. En væsentlig årsag til udviklingen er, at der
kommer flere jobparate flygtninge.

Selvom nogle danske virksomheder har svært ved at finde den rette kandidat
til en stilling, bliver der generelt flere ledige kandidater at vælge imellem på
arbejdsmarkedet. Arbejdskraftreserven er nemlig steget fra 84.000 til næsten



88.500 siden sidste forår, viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR).

Flere flygtninge klar til at arbejde

STAR, der står bag undersøgelsen, forklarer, at meget af udviklingen kan
skyldes, at der er kommet markant flere ledige på integrations- og
introduktionsydelse. Hvor denne gruppe ledige udgjorde 459 af
arbejdskraftsreserven i maj 2016, udgør de i år 13.300.
Mens der er kommet langt flere ledige på denne type ydelse, er der blevet
færre ledige på dagpenge, uddannelses- og kontanthjælp. 

Ifølge Mads Brøndum Djernæs, arbejdsmarkedspolitisk konsulent hos Dansk
Industri, ville arbejdskraftsreserven sandsynligvis være blevet mindre uden
trepartsaftalen, der skal få flere flygtninge til at stå til rådighed.
Men selvom flere i dag står til rådighed, er der ifølge ham stor forskel på,
hvor kvalificerede de ledige er:

”Selvfølgelig er der stor forskel på, om der er tale om kvalificerede personer
som umiddelbart er parat til at komme i job, eller flygtninge med meget
svage kvalifikationer til det danske arbejdsmarked,” siger han til Fagbladet
3F.

Derfor mener han også, at det – til trods for udviklingen – fortsat kan være
vanskeligt for nogle danske virksomheder at rekruttere kvalificeret
arbejdskraft.

Læs mere om målingen her 

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

https://fagbladet3f.dk/artikel/flere-staar-til-raadighed-arbejdsmarkedet


Kontaktpersoner

Ea Nielsen
Pressekontakt
Souschef
Kommunikation og marketing
eni@cabiweb.dk
4128 4126

Malene Boel Kristensen
Pressekontakt
Marketingkoordinator
Kommunikation og Marketing
mal@cabiweb.dk
2099 7771

mailto:eni@cabiweb.dk
tel:4128 4126
mailto:mal@cabiweb.dk
tel:2099 7771

