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Jobtilbagegang i mange 
fynske kommuner 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Mads Mathias Jensen. Udgivelses-
tidspunkt: Oktober 2019 

To jobrekorder trods fynsk tilbagegang 

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 Fyn, hvor 7 ud af 10 kommunerne har oplevet et faldt i antallet af jobs fra 1. til 2. 
kvartal i år.  
 
Det er bekymrende, at pilen nu peger nedad i så mange fynske kommuner. Den økono-
miske 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 recession. I 
Sverige, USA og Storbritannien er der også tegn på en opbremsning i væksten i de øko-
nomiske 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. Den svage udvikling i flere fynske 
kommuner tyder på, at den globale vækstafmatning så små kan være begyndt at smitte 
af på de fynske kommuner. 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 tilbøjelighed til at ansætte nye 
medarbejdere.  
 
Værst ser det ud i Kerteminde kommune, hvor 2,3 pct. af kommunens fuldtidsjobs er tabt 
fra 1. til 2. kvartal – det svarer til 178 fuldtidsjobs. Det er samtidig den største procentvise 
tilbagegang i af samtlige 98 kommuner i Danmark. Det store fald i kommunen kommer 
oven på et yderst flot 1. kvartal, hvor beskæftigelsen steg med 238 fuldtidsjobs.  
 
Lidt mindre er tilbagegangen i Assens og Langeland kommune, hvor antallet af jobs er 
faldet med henholdsvis 0,8 og 0,9 pct. i løbet af det seneste kvartal. Det svarer samtidig 
til et fald på 95 og 29 fuldtidsjobs. Den fortsatte tilbagegang i Langeland kommune be-
tyder samtidig, at kommunen blot er omkring 100 fuldtidsjobs fra at ramme bundrekor-
den, som blev sat tilbage i 2013, hvor antallet af fuldtidsjobs i kommunen var nede og 
ramme 2.965. Det er bekymrende, at tilbagegangen ikke ser ud til at blive vendt i Lange-
land Kommune.  
 
Anderledes godt ser det ud i Middelbart og Odense kommune, der med fremgang i 2. 
kvartal endnu engang har sat nye jobrekorder. Det er meget imponerende, at Odense og 
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særligt Middelbart kommune formår at have så flot jobfremgang. I Middelfart kommune 
har der været en jobfremgang på 240 fuldtidsjobs fra 1. til 2. kvartal, hvilket svarer til en 
flot fremgang på 1,7 pct. Endnu mere imponerende er det, at der det seneste år er kom-
met hele 1.117 nye fuldtidsjobs i Middelfart, hvilket svarer til en fremgang på hele 8,4 pct.  
– det er den største procentvise fremgang af samtlige 98 kommuner i Danmark.  
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen på Fyn, 2. kvartal 2019 

  
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. 

Odense 82.782 145 1.871 8.137 - 0,2 2,3 

Svendborg 17.224 -3 55 204 -2.090 -0,0 0,3 

Middelfart 14.380 240 1.117 2.124 - 1,7 8,4 

Faaborg-Midtfyn 13.893 -63 -44 434 -2.967 -0,5 -0,3 

Assens 11.312 -95 -246 386 -1.510 -0,8 -2,1 

Nyborg 8.382 -25 -14 192 -1.032 -0,3 -0,2 

Kerteminde 7.530 -178 -92 1.049 -2.635 -2,3 -1,2 

Nordfyns 7.051 -20 -71 287 -917 -0,3 -1,0 

Langeland 3.067 -29 -60 102 -709 -0,9 -1,9 

Ærø 1.511 1 7 33 -278 0,1 0,5 

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 og sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geografiske 

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

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

taserien starter 

Den fynske ledighed er højere end landsgennemsnittet 

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.  
 
Størst er ledigheden i Odense kommune, der med 4.676 fuldtidsledige bosiddende i 
kommunen, svarende til en ledighedsprocent på 4,9, udgør 48 pct. af det samlede antal 
fuldtidsledige på Fyn. Langeland, Ærø, Nordfyns og Svendborg kommune har alle ligele-
des ledighedsprocenter, der ligger over landsgennemsnittet. Ærø er den kommune på 
Fyn, der har oplevet den største stigning i ledigheden over det seneste år. I august 2018 
var ledigheden på 3,4 pct., men er sidenhen steget med 0.9 pct.-point og ligger i august 
på 4,3 pct. af arbejdsstyrken.   
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I Middelfart kommune kan de, udover en beskæftigelsesrekord i 2. kvartal i år, også juble 
over at have den laveste ledighed på Fyn. Med 530 fuldtidsledige, svarende til 3 pct. af 
arbejdsstyrken, har de den markant laveste ledighedsprocent på Fyn. Efterfulgt af Mid-
delfart er Faaborg-Midtfyn og Assens kommune, der begge ligger med en ledighed på 
3,7 pct. Dermed er de akkurat med til at hive landsgennemsnittet ned.   
   

Tabel 2: Ledighed på Fyn, august 2019 

 

Ledighed, pct. Antal ledige 
Udvikling seneste år i 

pct.point 

Middelfart 3 530 0 

Faaborg-Midtfyn 3,7 838 -0,3 

Assens 3,7 688 0,1 

Nyborg 3,8 521 0,1 

Kerteminde 3,8 400 -0,5 

Svendborg 4,2 1.082 -0,1 

Nordfyns 4,3 592 0 

Ærø 4,3 100 0,9 

Langeland 4,5 215 -0,4 

Odense 4,9 4.676 0 

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-
markedschef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


