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Jobrekorder i både Køge og Solrød 

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. 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 recession. I Sverige, USA og Storbritannien er der også tegn på en op-
bremsning 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. 
 
Det tabte momentum for arbejdsmarkedet på landsplan har endnu ikke ramt de sjæl-
landske kommuner, hvor 12 ud af de 17 sjællandske kommuner fortsat har fremgang i 2. 
kvartal i år. Der er samtidig sat flotte jobrekorder i både Køge og Solrød kommune.  
 
Den største jobfremgang i region Sjælland var i Vordingborg kommune, hvor der blev 
skabt 229 fuldtidsjobs i 2. kvartal. Det er en vækst på hele 1,9 pct., hvilket er den næst-
højeste vækst på landsplan – kun overgået af Herlev kommune. Vordingborg har ikke 
kun haft en flot kvartalsvækst, men har også haft flot vækst på hele 681 fuldtidsjobs i 
løbet af det seneste år – det er også den næsthøjeste årsvækst på landsplan.  
 
I Roskilde og Næstved kommune, der er Sjællands hhv. største og tredje største kom-
mune målt på antal fuldtidsjobs, har der været en fremgang på 122 fuldtidsstillinger. 
Dermed er Roskilde kommune nu kun 240 fuldtidsbeskæftigede fra at slå deres jobre-
kord, der blev sat tilbage i 2008. En målsætning, der kan nås inden årets udgang, hvis 
jobvæksten fortsætter. 
 
Det er ikke alle sjællandske kommuner, der har oplevet fremgang det seneste kvartal. 
Den største tilbagegang har været i Kalundborg kommune, der har tabt 56 fuldtidsjobs i 
løbet af det seneste kvartal. Derefter følger Sorø og Lejre kommune, der har tabt hhv. 44 
og 41 fuldtidsjobs i løbet af det seneste kvartal. Faldet på 41 jobs i Lejre kommuner svarer 
til en tilbagegang på 0,7 pct., hvilket er det største fald i region Sjælland efterfulgt af 
Sorø kommune med en tilbagegang på 0,5 pct.  
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Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen på Sjælland, 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. 

Roskilde 33.842 122 714 2.659 -240 0,4 2,2 

Slagelse 26.785 8 247 2.299 -1.434 0,0 0,9 

Næstved 23.137 122 130 421 -2.946 0,5 0,6 

Køge 23.124 171 425 3.873 - 0,7 1,9 

Holbæk 21.171 -21 274 1.248 -806 -0,1 1,3 

Guldborgsund 17.150 15 -41 536 -2.515 0,1 -0,2 

Kalundborg 14.914 -56 48 111 -1.970 -0,4 0,3 

Greve 14.444 -17 209 1.669 -17 -0,1 1,5 

Ringsted 12.887 91 -403 1.193 -629 0,7 -3,0 

Vordingborg 12.287 229 681 896 -1.570 1,9 5,9 

Lolland 12.205 33 33 237 -3.118 0,3 0,3 

Faxe 9.351 130 263 783 -1.082 1,4 2,9 

Sorø 9.126 -44 34 656 -57 -0,5 0,4 

Odsherred 8.122 41 144 168 -1.130 0,5 1,8 

Lejre 5.676 -41 -51 418 -90 -0,7 -0,9 

Solrød 4.549 51 59 758 - 1,1 1,3 

Stevns 4.214 5 24 316 -415 0,1 0,6 

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. 
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Stigning i ledigheden udebliver i Region Sjælland 

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 slet ikke set blandt de sjæl-
landske kommuner, da der i løbet af det seneste år ikke har været stigende ledighed i 
nogen sjællandske kommuner.  
 
Den laveste ledighed i Region Sjælland findes i Solrød Kommune, der med 258 fuldtids-
ledige har en ledighedsprocent på 2,3 pct. Det er Danmarks næstlaveste ledighed – kun 
overgået af Allerød i Nordsjælland. Ledigheden i Solrød var nede at runde 2,2 pct. ved 
årsskiftet og hen over sommerferien, men steg med 0,1 pct.-point i august måned. Det 
vidner dermed også om, at ledigheden i kommunen muligvis har ramt sin nedre grænse. 
w 
Efterfulgt af Solrød finder vi Lejre og Greve kommune, der med 343 og 683 fuldtidsledige 
har en ledighedsprocent svarende til hhv. 2,6 og 2,8 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden 
i Greve kommune er faldet en pænt hen over sommeren. I juli måned udgjorde ledighe-
den 3,1 pct., men er sidenhen faldet med hele 0,3 pct.-point på blot to måneder. 
 
I den anden ende af skalaen finder vi Lolland og Guldborgsund kommune, hvor ledighe-
den udgør hhv. 4,8 og 4,6 pct. Lolland kommune er samtidig den sjællandske kommune, 
der har oplevet det største fald i ledigheden over det seneste år, da kommunen fra au-
gust 2018 til august 2019 oplevede et fald i ledigheden på 0,4 pct.-point.  
 
Lolland kommune er langt fra ene om at have oplevet et fald i ledigheden over det sene-
ste år. Af de i alt 17 sjællandske kommuner har der været fald i ledigheden hos 14 af dem. 
I de resterende 3 kommuner har der været nulvækst, hvilket vil sige, at ledigheden hver-
ken er steget eller faldet over det seneste år. 
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Tabel 2: Ledighed på Sjælland, august 2019 

  
Ledighed, pct. Antal ledige 

Udvikling seneste år i 
pct.point 

Solrød 2,3 258 0 

Lejre 2,6 343 -0,1 

Greve 2,8 683 0 

Roskilde 3 1.300 -0,2 

Holbæk 3,1 1.014 -0,2 

Køge 3,2 929 -0,2 

Sorø 3,5 492 -0,3 

Ringsted 3,4 591 -0,2 

Stevns 3,5 367 -0,2 

Kalundborg 3,6 774 -0,2 

Faxe 3,6 611 -0,3 

Næstved 3,8 1.480 -0,3 

Slagelse 4,3 1.545 0 

Odsherred 4,3 578 -0,3 

Guldborgsund 4,4 1.132 -0,1 

Vordingborg 4,6 887 -0,2 

Lolland 4,8 763 -0,4 

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 9. 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.  
 
 
 


