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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 15. februar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 

306 (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Beskæftigelsesudvalget. 

 
Spørgsmål nr. 306: 

”Ministeren i tabelform redegøre for de ti faglærte uddannelser med lavest ledighed 

efter hhv. en måned, to måneder og et kvartal efter den faglærte er udlært.” 

 
Svar: 

I besvarelsen betragtes dimittender fra erhvervsfaglige uddannelser fra 2015-

årgangen, som dækker perioden fra 1/10 2014 til 30/9 2015. Der er taget udgangs-

punkt i befolkningens senest fuldførte uddannelse, hvilket betyder, at en person 

godt kan have gennemført en uddannelse på et højere niveau tidligere i livet.  

 

De ti uddannelser med lavest ledighed blandt dimittender fra de erhvervsfaglige 

uddannelser efter både 1 måned, 2 måneder og 1 kvartal fremgår af tabel 1, 2 og 3. 

 
Tabel 1. De 10 erhvervsfaglige uddannelser med lavest andel af ledige 1 måned (5 uger) 
efter endt uddannelse, 2015-årgang. 

 
 
  

 

  Antal udlærte Andel Ledige (pct.) 

Finansuddannelse 139 0,0 

Procesoperatør 69 0,0 

Chauffør mv., personbefordring 126 0,8 

Redderuddannelser 112 1,8 

Chauffør mv., vejgodstransport 289 2,1 

Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker 120 3,3 

Erhvervsfiskeri mv. 181 5,0 

Landbrugets lederuddannelse 197 5,1 

Elektriker 784 5,7 

Mejeriuddannelse 56 7,1 
 

Anm: Opgørelsen medtager ikke uddannelser med 50 eller færre færdiguddannede pr. årgang. Ledigheden er opgjort som bruttole-

digheden og indeholder derfor alle personer på dagpengeydelser samt jobparate kontanthjælpsmodtagere inkl. aktiverede.  Perso-

ner der påbegynder en ny uddannelse inden for 1 kvartal efter dimission er udeladt af populationen. 

Kilde: Egne beregninger på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og lovmodellens datagrundlag.  
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Tabel 2. De 10 erhvervsfaglige uddannelser med lavest andel af ledige 2 måneder (9 
uger) efter endt uddannelse, 2015-årgang. 

 

  
Tabel 3. De 10 erhvervsfaglige uddannelser med lavest andel af ledige 1 kvartal (13 uger) 
efter endt uddannelse, 2015-årgang. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 

 

  Antal udlærte Andel Ledige (pct.) 

Finansuddannelse 139 0,0 

Redderuddannelser 112 0,9 

Chauffør mv., personbefordring 126 1,6 

Chauffør mv., vejgodstransport 289 2,8 

Landbrugets lederuddannelse 197 4,1 

Procesoperatør 69 4,3 

Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker 120 5,0 

Erhvervsfiskeri mv. 181 5,5 

Elektriker 784 5,6 

Brolægger og struktør mv. 208 5,8 
 

Anm: Opgørelsen medtager ikke uddannelser med 50 eller færre færdiguddannede pr. årgang.  Ledigheden er opgjort som bruttole-

digheden og indeholder derfor alle personer på dagpengeydelser samt jobparate kontanthjælpsmodtagere inkl. aktiverede.  Personer 

der påbegynder en ny uddannelse inden for 1 kvartal efter dimission er udeladt af populationen. 

Kilde: Egne beregninger på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og lovmodellens datagrundlag.  

 

  Antal udlærte Andel Ledige (pct.) 

Redderuddannelser 112 0,0 

Finansuddannelse 139 1,4 

Chauffør mv., personbefordring 126 2,4 

Chauffør mv., vejgodstransport 289 3,1 

Landbrugets lederuddannelse 197 3,6 

Procesoperatør 69 4,3 

Brolægger og struktør mv. 208 4,8 

Erhvervsfiskeri mv. 181 5,5 

Elektriker 784 6,1 

Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker 120 7,5 
 

Anm: Opgørelsen medtager ikke uddannelser med 50 eller færre færdiguddannede pr. årgang.  Ledigheden er opgjort som bruttoledig-

heden og indeholder derfor alle personer på dagpengeydelser samt jobparate kontanthjælpsmodtagere inkl. aktiverede.  Personer der 

påbegynder en ny uddannelse inden for 1 kvartal efter dimission er udeladt af populationen. 

Kilde: Egne beregninger på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og lovmodellens datagrundlag.  


