
Fakta om Region Midtjylland 
 
• Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en 

gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7 pct., hvilket er lidt højere end 
landsgennemsnittet. 

 
Ledighed og beskæftigelse 
• Der er pr. 1.1.2009 beskæftiget 655.250 personer i Region Midtjylland. De seneste 5 år er 

den samlede beskæftigelse i regionen steget med godt 38.500 personer, svarende til 6,2 pct., 
hvilket er højere end på landsplan. Ifølge Beskæftigelsesregionens seneste prognose ventes 
et fald i beskæftigelsen i regionen på ca. 12.200 personer i perioden fra 1.1. 2009 til 
31.12.2009. 

 
• Der er i april måned 2009 registreret 20.821 fuldtidsledige i Region Midtjylland. Dette 

svarer til, at 3,2 pct. af arbejdsstyrken er ledig. Det seneste år er ledigheden i regionen steget 
med 148,4 pct., men fra et meget lavt udgangspunkt. Den kraftigste stigning findes inden for 
A-kasseområderne 3F, TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg) og Kristelig A-kasse. Ifølge 
Beskæftigelsesregionens seneste prognose ventes der i regionen en stigning i ledigheden fra 
4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 på godt 5.700 personer. Bagerst i faktaarket findes en 
oversigt over nøgletal for arbejdsmarkedet i regionen. 

 
• Region Midtjylland har en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. På kort sigt oplever 

regionen stigende ledighed og faldende beskæftigelse. Problemet er specielt udtalt i de 
konjunkturfølsomme erhverv og i forhold til unge kortuddannede mænd, som oplever de 
største stigninger i ledigheden. Det er en udfordring for regionen, men særligt for de 
områder, hvor erhvervsstrukturen domineres af eksportorienteret industri. Desuden er 
enkelte områder påvirket af større nedskæringer i virksomheder eller lukninger af 
virksomheder. Særligt den vestlige del af regionen påvirkes af nedskæringer hos Vestas og 
lukningen af Danish Crown i Holstebro.  

 
Der er dog fortsat mangelsituationer på arbejdsmarkedet – særligt i den offentlige sektor. 
Derfor skal den aktive beskæftigelsesindsats med fokus på job fastholdes, og 
beskæftigelsesindsatsen skal målrettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
Den aktuelle og fremtidige situation forstærker behovet for, at den enkelte ledige 
understøttes i at søge bredt – og dermed øge både faglig og geografisk mobilitet på 
arbejdsmarkedet. På langt sigt vil den demografiske udvikling i regionen betyde, at stort set 
alle brancher vil mangle kvalificeret og kompetent arbejdskraft. 

 
Uddannelse  
• Knap 5 pct. af de beskæftigede i den private sektor i regionen havde i 2008 en lang 

videregående uddannelse. På landsplan er det godt 6 pct. 
 
• Knap 35 pct. af de 25-34-årige i regionen havde en videregående uddannelse i 2008, hvilket 

er det samme som på landsplan. Knap 48 pct. af en ungdomsårgang fra Region Midtjylland 
(2006) ventes at fuldføre en videregående uddannelse, hvilket er en stigning i forhold til 
2005 og lidt over landsgennemsnittet (målet er, at 50 pct. af en ungdomsårgang på landsplan 
skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015).  

 



• 82 pct. af de 25-34-årige i regionen havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 
2008, hvilket er ca. 1 pct. point over landsgennemsnittet. Ca. 82 pct. af en ungdomsårgang 
(2006) ventes at fuldføre en ungdomsuddannelse, hvilket er et fald i forhold til 2005, men 
stadig over landsgennemsnittet (målet er, at 95 pct. af en ungdomsårgang på landsplan skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015).   

 
Innovation og iværksætteri 
• Ca. 50 pct. af de midtjyske virksomheder havde udviklet nye produkter eller processer i 

2002-2004, hvilket er over landsgennemsnittet på 43 pct. 
 
• De private udgifter til forskning og udvikling udgjorde i 2006 1,2 pct. af BNP. Det er lidt 

under landsgennemsnittet på 1,6 pct. 
 
• Andelen af nye virksomheder i forhold til eksisterende virksomheder er i Region 

Midtjylland omtrent på niveau med landsgennemsnittet i 2006. Når det gælder antallet af 
iværksættere, der kommer ind i et solidt vækstforløb (målt på antal ansatte), er Region 
Midtjylland målt på de nyeste tal (indikator for vækstiværksættere) lidt under 
landsgennemsnittet.  

 
Generelt om de regionale partnerskabsaftaler 
Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler om 
vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne er et initiativ i regeringens globaliseringsstrategi og er 
indgået for perioden 2007-2009 og skal inden for de eksisterende økonomiske rammer bidrage til, 
at globaliseringsstrategien udfoldes i hele landet og styrke sammenhængen mellem den nationale 
vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. 
 
Aftalen med Vækstforum Midtjylland omfatter temaerne: 
• Uddannelse og arbejdskraftudbud 
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
• Innovation 
• Videnspredning 
• Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme 
• Energi og miljø 
• Landdistrikterne og yderområder 
• Virksomhedernes samfundsansvar 
 
I juni 2008 udvidede regeringen og de seks vækstfora samarbejdet med en række yderligere 
initiativer i tillæg til den oprindelige partnerskabsaftale fra 2007. Det er aftalt, at parterne løbende 
følger implementeringen af partnerskabsaftalen og årligt drøfter behovet for justeringer.  
 
Status på mål i partnerskabsaftalen  
Den regionale partnerskabsaftale indeholder mål for hvert tema. En række af målene i 
partnerskabsaftalen bygger på de nationale mål i regeringens globaliseringsstrategi. 
Partnerskabsaftalen indeholder også en række mål, som er fastsat af den enkelte region, og som 
kun findes i den enkelte regions aftale. For nogle mål er det fastsat, hvor langt regionen og landet 
som helhed skal være nået i 2015, mens andre er formuleret således, at der skal ske en styrkelse i 
forhold til det eksisterende niveau. 
 



Der blev i 2008 gennemført en nulpunktsmåling af de mål, som indgår i partnerskabsaftalen. Her 
i 2009 er det for første gang muligt at følge udviklingen i målopfyldelsen. 
 
Region Midtjylland har – i lighed med de øvrige regioner – en væsentlig udfordring med at få 
flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 
Nulpunktsmålingen viser, at der siden 2005 er sket et fald i andelen, der ventes at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, hvor 82 pct. af en ungdomsårgang i regionen ventes at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Knap 48 pct. ventes at gennemføre en videregående uddannelse, hvilket er 
lidt flere end i 2005, jf. tabel 1. 
 
Der etableres lidt færre nye virksomheder i Region Midtjylland i forhold til resten af landet, men 
andelen har været stigende fra 2004 til 2006. Når det gælder antallet af iværksættere, der kommer 
ind i et solidt vækstforløb (målt på antal ansatte), er Region Midtjylland målt på de nyeste tal 
(indikator for vækstiværksættere) lidt under landsgennemsnittet.  
 
Tabel 1. Udvalgte tal fra opfølgningen på mål i partnerskabsaftalen 
 
 
 
Mål 

Indikator År  Hele 
landet 

Ho-
ved-
sta-
den 

Sjæl-
land 

Syd-
dan-
mark 

Midt-
jyl-
land 

Nord-
jyl-
land 

Born-
holm 

Uddannelse og arbejdskraftudbud 

2005 80,8 
pct. 

79,7 
pct. 

78,9 
pct. 

81,7 
pct. 

82,7 
pct. 

81,6 
pct. 

81,0 
pct. 

Ungdomsuddannelse 
Flere unge fra regionen 
skal have en 
ungdomsuddannelse og 
således bidrage til at nå 
den nationale målsætning 
om, at mindst 95 pct. af 
alle unge skal 
gennemføre en 
ungdomsuddannelse i 
2015. 

Andel af en 
ungdomsårgang, der 
ventes at fuldføre en 
ungdomsuddannelse, 
baseret på 25-års 
Profilmodellen.  
Kilde: Uni-C 

2006 79,7 
pct. 

78,7 
pct. 

77,2 
pct. 

79,5 
pct. 

82,0 
pct. 

80,7 
pct. 

76,4 
pct. 

2005 46,1 
pct. 

47,8 
pct. 

42 pct. 46,6 
pct. 

46,9 
pct. 

44,9 
pct. 

42,7 
pct. 

Videregående 
uddannelse 
Flere unge fra regionen 
skal tage en 
videregående uddannelse 
og således bidrage til at 
nå den nationale 
målsætning om, at 
mindst 50 pct. af en 
ungdomsårgang i 2015 
tager en videregående 
uddannelse. 

Andel af en 
ungdomsårgang, der 
ventes at fuldføre en 
videregående 
uddannelse, baseret på 
25- års Profilmodellen. 
Kilde: Uni-C 
 

2006 47,2 
pct. 

50,5 
pct. 

43,4 
pct. 

46 pct. 47,8 
pct. 

45,5 
pct. 

43,4 
pct. 

Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
2004 9,1 

pct. 
10,6 
pct. 

8,8 
pct. 

8,2 
pct. 

8,7 
pct. 

8,1 
pct. 

7,4 
pct. 

2005 10,1 
pct. 

11,6 
pct. 

10,1 
pct. 

9,3 
pct. 

9,4 
pct. 

9,1 
pct. 

8,7pct. 

Der skal etableres flere 
nye virksomheder i 
regionen således, at 
regionen bidrager til at 
nå den nationale 
målsætning om, at 
Danmark fortsat er 
blandt de europæiske 
lande, hvor der hvert år 
startes flest nye 
virksomheder. 

Etableringsraten (antal 
nye virksomheder i pct. 
af samtlige 
virksomheder).   
Kilde: Danmarks Statistik 

2006 10,5 
pct. 

11,7 
pct. 

10,7 
pct. 

9,6 
pct. 

10,0 
pct. 

9,5 
pct. 

9,1 
pct. 

4. kv 
2004 - 
3. kv. 
2007 

8,4 
pct. 

10,1 
pct. 

7,0 
pct. 

7,4 
pct. 

8,8 
pct. 

5,6 
pct. 

- Andelen af 
vækstiværksættere skal 
mindst fordobles  

Ledende indikator for 
vækstiværksættere målt 
på antal ansatte (baseret 
på ATP-statistikken). 
Kilde: Danmarks Statistik 
og egne beregninger 4. kv 

2005 - 
3. kv. 
2008 

8,8 
pct. 

10,6 
pct. 

6,4 
pct. 

8,8 
pct. 

8,1 
pct. 

7,1 
pct. 

- 

Innovation 

Andelen af regionens 
virksomheder, der er 

Andel produkt- og/eller 
procesinnovative 

2002-
2004 

43,2 
pct. 

42,5 
pct. 

37,0 
pct. 

39,3 
pct. 

50,1 
pct. 

43,0 
pct. 

- 



innovative, skal øges. virksomheder.  
(Kilde: Specialkørsel på 
undersøgelsen 
”Innovation i dansk 
erhvervsliv – 
innovationsstatistik 
2002-04” (CIS), Center 
for Forskningsanalyse)   

 

2005 1,7 
pct. 

3,2 
pct. 

0,5 
pct. 

0,7 
pct. 

1,2 
pct. 

0,7 
pct. 

- Regionens virksomheders 
anvendelse af midler til 
innovation skal udgøre 
en stigende andel af 
regionens BNP. 

Private investeringer i 
forskning og udvikling i 
pct. af BNP.  
Kilde: Danmarks Statistik 

2006 1,6 
pct. 

3,2 
pct. 

0,5 
pct. 

0,6 
pct. 

1,2 
pct. 

0,8 
pct. 

 

Videnspredning 

2006 
 

5,9 
pct. 

11,9 
pct. 

2,6 
pct. 

4,4 
pct. 

3,4 
pct. 

1,7 
pct. 

2007 6,1 
pct. 

12,3 
pct. 

2,7 
pct. 

4,5 
pct. 

3,5 
pct. 

1,7 
pct. 

Hovedstaden, 
Syddanmark, Midtjylland, 
Nordjylland og 
Bornholm: Andelen af de 
ansatte i den private 
sektor, der har en lang 
videregående 
uddannelse, øges 
yderligere. 

Andel beskæftigede i den 
private sektor med en 
lang videregående 
uddannelse.  
Kilde: Danmarks Statistik 

2008 6,4 
pct. 

12,9 
pct. 

- 

2,9 
pct. 

4,8 
pct. 

3,7 
pct. 

1,9 
pct. 

Markedsføring af Danmark – tiltrækning af 
investeringer og turisme 

År Hele  
landet 

Hoved-
staden 

Syd-
danmark 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

2006 18.421 10.160 2.708 2.805 1.230 Der skal 
tiltrækkes/fastholdes 
flere videntunge 
arbejdspladser i 
Danmark, herunder også 
i Region Hovedstaden, 
Region Syddanmark, 
Region Midtjylland og 
Region Nordjylland 

Antal beskæftigede 
indvandrere med 
socioøkonomisk status 
som topleder eller 
lønmodtager på højeste 
niveau (DISCO-88). 
Kilde: Danmarks Statistik 

2007 
 

19.789 
 

10.993 2.894 2.953 
 

1.303 
 

 
Status på partnerskabsaftalens udmøntning 
Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Midtjylland indeholder 44 initiativer. 
Initiativerne skal bidrage til at indfri målene i aftalen og varierer i omfang fra analyse- og 
samarbejds- og koordinationsaktiviteter til konkrete projekter og større regionale satsninger.  
 
Inden for alle indsatsområder er der god fremdrift i implementeringen af initiativerne. Langt 
størstedelen af initiativerne fra såvel 2007 som 2008 er igangsat og i fremdrift og bidrager således 
til at nå de opstillede mål. 
 
Fremdriften i implementering og gennemførsel af initiativerne afspejles også på 
finansieringssiden. På langt de fleste områder er der efterhånden tilvejebragt midler til 
finansiering af initiativerne, hvor det var en forudsætning for gennemførelsen. Der synes at være 
en tendens til, at der i forbindelse med de nye initiativer fra tillægsaftalen generelt er en bredere 
kreds af aktører involveret i planlægningen og gennemførelsen af initiativerne, hvilket bidrager 
positivt til en bredere forankring af partnerskabsaftalen og dens mål.   
 
Kort om vækstforum 
Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Her samles repræsentanter 
for erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og 
regionale myndigheder - aktører, der har førstehåndskendskab til erhvervslivets udfordringer og 
de regionale vækstbetingelser. 
 
Vækstforums tre primære opgaver er: 
• at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi 
• at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår 
• at afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter 



 
Vækstforum består af 20 medlemmer. For information om Vækstforum Midtjylland se 
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum og om de regionale vækstfora se 
www.regionalt.dk. 
 
Kort om det regionale beskæftigelsesråd 
Danmark er opdelt i fire beskæftigelsesregioner: Hovedstaden og Sjælland (inkl. Bornholm), 
Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland. De 4 regionale beskæftigelsesråd (RBR) samt lokale 
beskæftigelsesråd (LBR) tilknyttet hvert jobcenter blev oprettet pr. 1.1.2007. De fire regionale 
beskæftigelsesråd dækker hver af de 4 beskæftigelsesregioner.  
 
Det regionale beskæftigelsesråd overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og 
bidrager til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i de fire 
beskæftigelsesregioner. Det gælder både den kommunale og den statslige indsats.   
 
Rådene har deltagere fra: Arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsrådet og Danske 
Handicaporganisationer. Beskæftigelsesministeren udpeger rådets medlemmer efter indstilling fra 
de nævnte myndigheder og organisationer. For yderligere oplysninger se Beskæftigelsesregion 
Midtjyllands hjemmeside på http://www.brmidtjylland.dk/ 
 



Fakta om arbejdsmarkedet Midtjylland Hele landet

LEDIGHED

Fuldtidsledige i april 2009 20.821                                      92.206                                      

Procentvis udvikling det seneste år (april 2008-april 2009) +148,4% +96,4%

Procentvis udvikling den seneste måned (marts-april 2009) +9,3% +3,3%

Sæsonkorrigeret ledighed i april 2009 21.400                                      92.800                                      

Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed de seneste 6 måneder (oktober 2008-april 2009)  +11.900  +41.300 

Procentvis udvikling de seneste 6 måneder (oktober 2008-april 2009) +125,3% +80,2%

Ledige i procent af arbejdsstyrken i april 2009 3,2% 3,3%

Udvikling i ledige i procent af arbejdsstyrken de seneste 3 måneder (januar-april 2009) +0,9%-point +0,7%-point
Størst stigning i antal ledige
det seneste år (april 2008-april 2009)
-antalsmæssig udvikling i parentes

3F (+4.159)
TIB (+1.675)

KRIFA (+1.271)

3F (+14.246)
TIB (+4.821) 

KRIFA (+4.569)

Størst stigning i antal ledige
de seneste 6 måneder (oktober 2008-april 2009)
-antalsmæssig udvikling i parentes

3F (+4.490)
TIB (+1.691)

KRIFA (+1.307)

3F (+15.777)
KRIFA (+4.802)

TIB (+4.712)

Ledighedsprognose (4. kvtartal 2008-4. kvartal 2009)* +5.700 +32.000

TILMELDTE LEDIGE I JOBCENTRENE

Tilmeldte ledige i jobcentrene ultimo november 2008 16.982                                      92.689                                      

Tilmeldte ledige i jobcentrene ultimo januar 2009 23.866                                      120.153                                    

Tilmeldte ledige i jobcentrene ultimo april 2009 30.921                                      141.981                                    

Udvikling i tilmeldte ledige det seneste år (ultimo april 2008 - ultimo april 2009) +15.356 +54.216

Udvikling i tilmeldte ledige ultimo november 2008 - ultimo april 2009 +13.939 +49.292

Procentvis udvikling i tilmeldte ledige ultimo november 2008 - ultimo april 2009 +82,1% +53,2%

VARSLINGER OG KONKURSER

Varslinger

Antal varslinger i 1. kvartal 2008 17                                             44                                             

Antal personer varslet og afskediget i 1. kvartal 2008 930                                           2.789                                        

Antal varslinger i 1. kvartal 2009 70                                             251                                           

Antal personer varslet og afskediget i 1. kvartal 2009 3.193                                        12.205                                      

Konkurser

Antal konkurser i maj 2008 56                                             275                                           

Antal konkurser i november 2008 74                                             490                                           

Antal konkurser i maj 2009 108                                           510                                           

Udvikling i antal konkurser det seneste år (maj 2008-maj 2009) +92,9% +85,5%

BESKÆFTIGELSE

Beskæftigede pr. 1.1.2009 (BR's prognose)* 655.250                                    2.851.155                                 

Beskæftigelsesudvikling fra 1.1.2004-1.1.2009  +38.538  +144.330 

Procentvis udvikling i beskæftigelsen fra 1.1.2004-1.1.2009 +6,2% +5,3%

Erhvervsfrekvens 1.1.2008 (16-66-årige) 78,3% 77,3%

Beskæftigelsesprognose (1.1.2009-1.1.2010)* -12.200                                     -53.000                                     

LEDIGE STILLINGER PÅ JOBNET*

Antal stillinger i Jobnet april 2007 12.632                                      44.431                                      

Antal stillinger i Jobnet april 2008 11.644                                      46.220                                      

Antal stillinger i Jobnet april 2009 6.067                                        24.344                                      

Udvikling i antal stillinger det seneste år (april 2008 til april 2009) -47,9% -47,3%

OMRÅDE

NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKEDET I MIDTJYLLAND (primo j uni 2009)

*Note: Prognoser for ledighed og beskæftigelse er udarbejdet af Beskæftigelsesregionerne i december 2008

Kilder: Danmarks Statistik (ledighedstal, konkurser og erhvervsfrekvens)
Jobindsats.dk (tilmeldte ledige, varslinger og antal stillinger i Jobnet)  


