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Jobfesten er sat på hold i de 
nordsjællandske kommuner 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Ivan Kierkegaard. Udgivelsestids-
punkt: Oktober 2019 

Jobfesten i Nordsjælland er sat på hold 

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 kommunerne i Nordsjælland, hvor 8 ud af 11 kommunerne i landsdelen 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 nordsjællandske kommuner. 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 reces-
sion. 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. Den svage udvikling i flere 
nordsjællandske kommuner tyder på, at den globale vækstafmatning så små kan være 
begyndt at smitte af på de fynske kommuner. Når virksomhederne skruer ned for nyan-
sættelserne, er det normalt fordi at aktiviteten i dansk økonomi er bremset op. Den eks-
traordinært store usikkerhed, som i øjeblikket præger de økonomiske udsigter her-
hjemme og i udlandet, kan dog også i sig selv have mindsket virksomhedernes tilbøjelig-
hed til at ansætte nye medarbejdere. Det kommer ovenpå en lang periode, hvor jobvæk-
sten har været pæn i de nordjyske kommuner. Set over det seneste år ser det dog lidt 
mere positivt ud, hvor beskæftigelsen er steget i otte af kommunerne, dog er det kun i 
Egedal og Furesø at væksten har været større end landsgennemsnittet.  
 
Fredensborg har haft det største fald i antallet af fuldtidsjobs, både når man ser på det 
seneste kvartal og over det seneste år. Fra 1. til 2. kvartal 2019 er antallet af jobs faldet 
med 1,2 pct. i Fredensborg og ser man over det seneste år er beskæftigelsen faldet 2,3 
pct. svarende til 220 fuldtidsjobs.  
 
Der er også jobtilbagegang i Gribskov kommuner i 2. kvartal, hvor der blev tab 100 fuld-
tidsjobs, hvilket svarer til en nedgang på 1,1 pct. Kommunen har haft lidt svært ved at 
komme op på niveauet fra inden finanskrisen og er nu knap 1.000 fuldtidsjobs fra at nå 
sit højeste niveau. Nedgangen gør samtidig at Gribskov nu er mindre end 300 beskæfti-
gede fra sit laveste niveau, som var i starten af 2015. 
 
Furesø havde et mindre dyk i antallet af jobs, som betyder at der nu er 10.398 jobs i 
kommunen. Det er dog stadig mange, set i lyset af at beskæftigelsen er steget med 8,5 
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pct. på bare tre år og med 216 alene det seneste år. Egedal har, ligesom Furesø, haft en 
flot fremgang i beskæftigelsen det seneste år på 2,1 pct. En stor del af væksten er kom-
met inden for det seneste kvartal, hvor kommunens beskæftigelse er steget med 0,8 pct. 
Beskæftigelsesvæksten svarer til at lidt mere end hvert 10. fuldtidsbeskæftigede i Ege-
dal er kommet til siden 2. kvartal 2013, hvor beskæftigelsen var på sit laveste. 
 
Vi skal til Hørsholm, for at finde dette kvartals beskæftigelseshøjdespringer. Beskæfti-
gelsen er steget med 1 pct. svarende til 71 fuldtidsjobs. Det er en flot vækst, set i det lys 
at landsgennemsnittet var på 0,2 pct. Hørsholm mangler dog stadig lidt mere end 1.100 
lønmodtagere for at være oppe på sit beskæftigelsesniveau fra inden finanskrisen. Det 
svarer til at beskæftigelsen skal stige med godt og vel en sjettedel for at komme tilbage 
på niveau. 
 
Jobtilbagegangen blandt de nordsjællandske skal dog ses i lyset af flot fremgang de se-
neste par år. Både Hillerød og Allerød opnåede beskæftigelsesrekord i 1. kvartal og det 
kan derfor være naturligt med små fald i beskæftigelsen. Sammenligner man med 2. 
kvartal 2018 er beskæftigelsen steget i både Hillerød og Allerød. Begge kommuner har i 
det hele taget haft flot vækst siden finanskrisen, hvor beskæftigelsen er steget med cirka 
10 pct. Den høje beskæftigelse i Hillerød gør samtidig at det er den kommune i regionen, 
hvor der er flest fuldtidsbeskæftigede. 
 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordsjælland, 2. kvartal 2019 

  
Antal  

beskæftigede 

Vækst i 
kvarta-

let 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst 
siden 
bund 

Afstand til 
top 

Kvartals-
vækst 

Årsvækst 

  Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Allerød 12.325 -73 50 1.009 -73 -0,6 0,4  

Egedal 8.888 71 181 896 -391 0,8 2,1  

Fredensborg 9.203 -115 -220 98 -1.318 -1,2 -2,3  

Frederikssund 12.239 0 90 209 -621  0,0 0,7  

Furesø 10.398 -55 216 1.212 -679 -0,5 2,1  

Gribskov 8.918 -102 -74 282 -962 -1,1 -0,8  

Halsnæs 6.510 -68 65 487 -1.071 -1,0 1,0 

Helsingør 16.818 -69 -100 403 -2.178 -0,4 -0,6  

Hillerød 24.775 -43 77 2.979 -43 -0,2 0,3  

Hørsholm 7.004 71 31 360 -1.154 1,0 0,4  

Rudersdal 20.966 -121 19 720 -2.219 -0,6 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.: Opgjort som Fuldtidsbeskæftigede. 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. 



 

Jobfesten er sat på hold i de nordsjællandske kommuner  /  Dansk Erhverv   •   

november 2019 3 

Allerød har endnu engang landets laveste ledighed  

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. Den samme tendens har vi dog ikke set blandt kommu-
nerne i Nordsjælland, hvor der fortsat bliver færre ledige. Det er på trods af at ledigheden 
i nordsjællandske kommuner fortsat er blandt de laveste på landsplan. Det er kun i Hel-
singør at ledigheden er på niveau med hele landet, mens de andre 10 kommuner har 
lavere ledighed end landsgennemsnittet.  
 
Allerød kan for 18. måned i træk prale af at have landets laveste ledighed. Ledighedsre-
korden kommer på trods af at ledigheden er steget en smule i kommunen over det sene-
ste år. Ledigheden i Allerød er på blot 2,1 pct., hvilket betyder at der blot bor 259 fuld-
tidsledige i kommunen. Allerød er dog et stykke fra at slå sin egen ledighedsrekord, da 
kommunens ledighed var helt nede på 1 pct. i 2008. 
 
De tre kommuner Furesø, Hillerød og Hørsholm, er alle på en delt femteplads i landet 
over lavest ledighed. Ledigheden er 2,5 pct. i de tre kommuner, der alle har haft faldende 
ledighed set over det seneste år. Særligt Hørsholm har haft flot nedgang i ledigheden, 
der er faldet med 0,5 procentpoint fra august 2018 til august 2019.  
 
Ledigheden i Rudersdal Kommune er uændret over det seneste år, hvilket betyder at 
arbejdsløsheden er på 2,6, eller 662 fuldtidsledige. Egedal og Gribskov Kommune kom-
mer lige efter Rudersdal, med ledighed på 2,7 pct.  
   

Tabel 2: Ledighed i Nordsjælland, august 2019 

  
Ledighed, pct. Antal ledige 

Udvikling seneste år i 
pct.point 

Allerød 2,1 259 0,1 

Furesø 2,5 471 -0,1 

Hillerød 2,5 642 -0,3 

Hørsholm 2,5 275 -0,5 

Rudersdal 2,6 662 0,0 

Egedal 2,7 589 0,1 

Gribskov 2,7 505 0,1 

Frederikssund 2,8 605 -0,4 

Fredensborg 3,0 565 0,0 

Halsnæs 3,2 451 -0,4 

Helsingør 3,8 1.096 -0,1 

Hele landet 3,8 104.763 0,0 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm.: Ledighed 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 analysens konklusioner kan ske til arbejdsmarkedschef Peter 
Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  


