
 

 

 ANALYSE 

  

Er jobfesten i Nordjylland gået i 
stå? 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen Udgivelsestids-
punkt: oktober 2019 

Aalborg holder højt niveau, men væksten er gået i stå 

Det danske jobopsving har været stærkt i løbet af de seneste par år. Det har gjort, at vi i 
starten af 2019 rundende en milepæl, da vi for første gang nogensinde rundende 3 mio. 
beskæftigede herhjemme. Men pludselig i maj måned faldt lønmodtagerbeskæftigelsen 
for første gang i 6 år. Det tabte momentum for arbejdsmarkedet på landsplan har også 
ramt flere nordjyske kommuner, der har oplevet jobtilbagegang fra 1. til 2. kvartal i år. 
 
Den økonomiske vækst i euroområdet er blevet betydeligt svækket i løbet af 2019. Det 
er særligt tilfældet i Tyskland, der formentlig allerede har bevæget sig ind i teknisk re-
cession. I Sverige, USA og Storbritannien er der også tegn på en opbremsning i væksten 
i de økonomiske aktiviteter. Det er særligt pga. den igangværende handelskrig mellem 
USA og Kina og den ekstraordinært store usikkerhed omkring det kommende Brexit, der 
går ud over væksten på vores vigtigste eksportmarkeder. Når virksomhederne skruer ned 
for nyansættelserne, er det normalt fordi at aktiviteten i dansk økonomi er bremset op. 
Den ekstraordinært store usikkerhed, som i øjeblikket præger de økonomiske udsigter 
herhjemme og i udlandet, kan dog også i sig selv have mindsket virksomhedernes tilbø-
jelighed til at ansætte nye medarbejdere.  
 
Jobfesten er aftaget i Nordjylland, hvor antallet af jobs er faldet i 6 ud af de 11 nordjyske 
kommuner i 2. kvartal i år. Den største tilbagegang i Nordjylland findes i Rebild kom-
mune, der med en tilbagegang på 1,5 pct. har haft den 4. største tilbagegang på lands-
plan, når man korrigere for almindelige sæsonudsving. Det betyder, at der i det seneste 
kvartal er forsvundet 132 fuldtidsjobs. Det betyder, at over det seneste år er antallet af 
fuldtidsjobs faldet med 0,8 pct. i Rebild kommune, hvilket er den største tilbagegang i 
Region Nordjylland. Derudover er beskæftigelsen også faldet i Morsø, Frederikshavn, 
Hjørring og Jammerbugt kommuner hen over det seneste kvartal. I Frederikshavn betyder 
det at man nærmer sig det laveste niveau siden 2008.  
 
Aalborg kommune satte i 1. kvartal 2019 en ny jobrekord på godt 90.000 fuldtidsjobs i 
2. kvartal har kommunen, der beskæftiger mere end 40 pct. af Region Nordjylland fuld-
tidsjobs, fastholdt det høje niveau. I løbet af det seneste år er antallet af fuldtidsansatte 
i Aalborg steget med 0,9 pct., svarende til at der er blevet skabt knap 800 fuldtidsstil-
linger.  
 
Det er dog ikke alle de nordjyske kommuner, der har oplevet tilbagegang i 2. kvartal i år. 
5 ud af de 11 nordjyske kommuner har oplevet jobfremgang i løbet af det seneste kvartal. 
Den største fremgang findes i Læsø kommune, der har haft en fremgang på hele 1,6 pct. 
i 2. kvartal, når man korrigerer for almindelige sæsonudsving. Det et er den 4. højeste 
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vækst på landsplan. Det skal dog ses i lyset af, at der i faktiske tal er blevet skabt 9 
fuldtidsjobs på øen.  
 
Thisted, Mariagerfjord og Brønderslev kommuner har alle oplevet en pæn vækst over det 
sidste års tid, hvor antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med hhv. 1,7 pct., 1,4 pct. 
og 1,3 pct. Men i det seneste kvartal er farten gået af denne udvikling, hvor der har været 
en svag fremgang på 0,1 pct.  
 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland, 1. kvartal 2019 

Kommune 
Antal  

beskæftigede 
Vækst i 

kvartalet 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst 
siden 
bund 

Afstand til 
top 

Kvartals-
vækst 

Års-
vækst 

 

Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Læsø 583 9 5 80 -20 1,6 0,9 

Morsø 6.894 -39 -25 296 -1.399 -0,6 -0,4 

Rebild 8.772 -132 -67 901 -430 -1,5 -0,8 

Vesthimmer-
lands 

13.252 46 19 487 -1.175 0,3 0,1 

Mariagerfjord 16.140 23 226 1.320 -1.113 0,1 1,4 

Frederikshavn 21.070 -65 -145 101 -3.834 -0,3 -0,7 

Aalborg 90.360 -2 779 7.644 -2 -0,0 0,9 

Hjørring 23.205 -91 70 1.609 -538 -0,4 0,3 

Thisted 16.414 11 273 298 -1.570 0,1 1,7 

Brønderslev 9.958 11 126 291 -1.236 0,1 1,3 

Jammerbugt 10.503 -16 -14 383 -575 -0,2 -0,1 

Hele landet 2.295.138 3.906 27.770 187.609 - 0,2 1,2 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Fuldtidsbeskæftigede er sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geografiske 

placering og ikke den beskæftigedes bopælskommune. ”-” i kolonnerne ”Vækst siden bund i antal” og ”Afstand 

til top i antal” indikerer, at beskæftigelsen er det laveste hhv. det højeste siden 1. kvartal 2008 hvor dataserien 

starter. 

 

Ledigheden falder fortsat i Nordjylland 

I løbet af 2019 er antallet af ledige steget svagt på landsplan herhjemme. Den stigende 
ledighed og lavere jobvækst er et tegn på, at den globale vækstafmatning så småt har 
ramt det danske arbejdsmarked. Det er dog ikke noget, der umiddelbart har ramt de 
nordjyske kommuner, hvor ledigheden er faldet i 8 ud af 11 kommuner i løbet af det se-
neste år.  
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I Nordjylland er der stor forskel på ledigheden blandt kommunerne, hvor den højeste 
ledighed er 6,3 pct. og den laveste ledighed er 3 pct. af arbejdsstyrken. Læsø har en 
ledighed på 6,3 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er den højeste ledighed på landsplan. Det 
skal dog ses i lyset af at der 44 fuldtidsledige på Læsø. Ledigheden på Læsø er steget 
med 0,1 pct.-point over det seneste år. Aalborg kommune har med 5,2 pct. ledighed den 
fjerdestørste ledighed på landsplan, og den næststørste i regionen. Ledigheden i Aalborg 
er dog faldet med 0,2 pct.-point over det seneste år. 
 
Morsø og Rebild kommuner har med en ledighed på 3 pct. af arbejdsstyrken den laveste 
ledighed i Region Nordjylland. For begge kommuner er ledigheden faldet sammenlignet 
med for et år siden. Thisted og Jammerbugt kommuner har ligeledes en lav ledighed. 
   

Tabel 2: Ledighed i Nordjylland, august 2019 

  Ledighed, pct.  Antal ledige, fuldtids-
personer 

Udvikling seneste år i 
pct.-point 

Læsø 6,3 44  0,1 

Morsø 3 268  -0,3 

Rebild 3 446  -0,1 

Vesthimmerlands 4 693  0 

Mariagerfjord 3,6 713  -0,3 

Frederikshavn 4,1 1.104  -0,5 

Aalborg 5,2 5.417  -0,2 

Hjørring 4 1.187  -0,3 

Thisted 3,2 643  0,1 

Brønderslev 3,8 618  -0,2 

Jammerbugt 3,3 565  -0,2 

Hele landet 3,8 104.763  0 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 8. oktober 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående udviklingen på det danske arbejdsmarked kan ske til arbejds-
markedspolitiskchef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


