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Jobrekorder i Vejen og Billund 

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 wden 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 syd- og 
vestjyske kommuner, hvor flere kommuner fortsat har pæn fremgang, og samtidig har 
Vejen og Billund jobrekord i 2. kvartal.  
 
Den største fremgang blandt de syd- og vestjyske kommuner er i Billund, hvor der kom 
0,9 pct. flere fuldtidsjobs i 2. kvartal 2019. Det svarer til at der er skabt 148 nye jobs i 
kommunen det seneste kvartal. Stigningen betyder samtidig at kommunen sætter jobre-
kord for andet kvartal i træk. Med en jobfremgang på 2,2 pct. i løbet af det seneste år, 
så er det også i Billund kommune, der har haft den største jobfremgang blandt de syd- 
og vestjyske kommuner i løbet af det seneste år.  
 
Der er også glædeligt nyt fra Vejen kommune, der i 2. kvartal har opnået jobrekord med 
16.241 fuldtidsjob i kommunen. I flere kvartal er i træk har Vejen kommune været tæt på 
at slå den hidtidige jobrekord fra 2008. Det er glædeligt, at kommunen har haft så flot 
fremgang i løbet af de seneste par år, at de aldrig har haft så mange fuldtidsjobs som i 
dag. Samtidig er der kommet knap 2.100 fuldtidsjobs siden bunden i 2013.  
 
I Kolding kommune er der kommet 100 fuldtidsjobs i løbet af 2. kvartal. Det betyder 
samtidig at kommunen blot er knap 400 jobs fra at slå den hidtidige jobrekord.  
 
Knap så positiv udvikling har der været i Sønderborg kommune, der har tabt 30 fuldtids-
jobs i løbet af 2. kvartal. Faldet skal dog ses i lyset af, at der i løbet af det seneste år er 
kommet knap 260 fuldtidsjobs i kommunen, hvilket tegner et mere positivt billede.  
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Med 48.367 fuldtidsjobs er Esbjerg kommune den af de syd- og vestjyske kommuner, 
der har flest jobs. Det er dog gået den forkerte vej i løbet af det seneste kvartal, hvor der 
er tabt 144 fuldtidsjobs – det svarer til et fald på 0,3 pct. Når man ser over det seneste 
år, viser billedet dog fremgang på 0,2 pct. i Esbjerg kommune.  
 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Syd- og Vestjylland, 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. 

Vejen 16.241 4 87 2.080 - 0,0 0,5 

Varde 16.228 9 -14 277 -1.519 0,1 -0,1 

Kolding 43.821 100 338 4.337 -409 0,2 0,8 

Sønderborg 27.470 -30 259 1.154 -4.978 -0,1 1,0 

Aabenraa 24.784 -20 104 2.541 -703 -0,1 0,4 

Haderslev 17.902 -8 -26 301 -3.626 -0,0 -0,1 

Ringkøbing-
Skjern 

23.293 65 150 2.056 -2.776 0,3 0,6 

Billund 16.054 148 343 2.259 - 0,9 2,2 

Tønder 12.288 14 9 14 -2.391 0,1 0,1 

Esbjerg 48.367 -144 73 1.083 -2.621 -0,3 0,2 

Fanø 681 0 5 45 -28 0,0 0,7 

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. 

Færre end 10.000 ledige i Syd- og Vestjylland 

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 alle 
kommunerne i det syd- og vestjyske, hvor ledigheden fortsat falder i 4 ud af de 11 kom-
muner, mens ledigheden er steget i 4 ud af de 11 kommuner.  
 
Ledigheden er generelt meget lav i Syd- og Vestjylland, hvor der i alt bor færre end 
10.000 fuldtidsledige. Ser man på kommunerne, er det kun på Fanø at ledigheden er 
højere end landsgennemsnittet på 3,8 pct. Den relativt høje ledighed på Fanø skal dog 
ses i lyset af at det er en lille kommune, hvor en lille ændring i antallet af ledige ville have 
en relativt høj procentvis effekt og der er færre end 64 ledige i kommunen. 
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I Billund er ledigheden 2,4 pct., hvilket er det laveste blandt de syd- og vestjyske kom-
muner og samtidig er det kun i Allerød og Solrød Kommune, at ledigheden er lavere på 
landsplan. Den lave ledighed kommer samtidig med tårnhøjt mange jobs i kommunen og 
ledigheden er faldet med 0,3 procentpoint over det seneste år. Billund er dog et stykke 
fra at slå sin ledighedsrekord, da kommunen var helt nede på 1 pct. ledighed i april 2008. 
 
I Varde er arbejdsløsheden ligeledes lav og et efter et lille fald i ledigheden har kommu-
nen sneget sig op på en delt femte plads over lavest ledighed i Danmark. Ledigheden er 
nu på 2,5 pct. i kommunen, hvilket svarer til 607 ledige borgere. Ringkøbing-Skjern og 
Vejen Kommune er lige i hælene på Varde med henholdsvis 2,7 og 2,8 pct. ledighed. I 
begge kommuner er ledigheden dog steget en lille smule set over det seneste år. 
 
I Esbjerg bor der 1.846 ledige, hvilket gør det til den kommune med det største antal 
ledige i regionen. Det hører dog med til historien at den procentvise ledighed er lavere 
end landsgennemsnittet og ledigheden er faldet over det seneste år i Esbjerg.  
 
   

Tabel 2: Ledighed i Syd- og Vestjylland, august 2019 

  Ledighed, pct. Antal fuldtidsledige Udvikling seneste år, 
pct.-point 

Billund 2,4 301 -0,3 

Esbjerg 3,4 1.846 -0,2 

Fanø 4,7 64 0,4 

Haderslev 3,5 888 0,0 

Kolding 3,5 1.582 0,1 

Sønderborg 3,5 1.165 -0,1 

Tønder 3,4 575 0,0 

Varde 2,5 607 -0,2 

Vejen 2,8 574 0,1 

Aabenraa 3,5 927 0,0 

Ringkøbing-Skjern 2,7 708 0,1 

Hele landet 3,8 104.763 0,0 
 

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


