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Beskæftigelsesrekorder trods mindre gunstige vilkår 

Beskæftigelsen i Danmark er steget i 25 kvartaler i træk, og vi har aldrig haft flere be-
skæftigede lønmodtagere end vi har lige nu. Samtidig rundede den samlede beskæfti-
gelse i 2019 for første gang nogensinde 3 mio. I løbet af 2019 har der dog været en række 
trusler mod det danske beskæftigelsesopsving, da væksten på flere af vores vigtigste 
eksportmarkeder som Tyskland, Storbritannien og Sverige har været udfordret. Det ser 
dog endnu ikke ud til, at den manglende vækst på vores eksportmarkeder for alvor har 
ramt de sjællandske kommuner. Af de 17 sjællandske kommuner var der beskæftigelses-
fremgang i de 10 af dem i 3. kvartal sidste år. Det er et fald på blot to kommuner i forhold 
til forrige kvartal, hvor der var en beskæftigelsesfremgang i 12 af kommunerne.  
 
Den sjællandske beskæftigelsesvækst var især hjulpet på vej af Roskilde kommune. 
Roskilde kommune, der er den største i Sjælland målt på arbejdspladser, oplevede en 
beskæftigelsesvækst på 300 fuldtidspersoner, hvilket er det højeste i regionen. Den høje 
fremgang resulterede i en ny jobrekord for kommunen, der altså aldrig før har haft så 
mange jobs.  
 
Roskilde kommune var ikke den eneste sjællandske kommune, der satte jobrekord i 3. 
kvartal 2019. Sorø kommune satte ligeledes rekord, da beskæftigelsen steg med 83 fuld-
tidspersoner – svarende til en vækst på 0,9 pct.  
 
I de sydsjællandske kommuner Lolland og Vordingborg har der ligeledes været en yderst 
flot jobfremgang. I Lolland kommune steg beskæftigelsen med 121 fuldtidspersoner, hvil-
ket svarer til 1 pct. Det er den højeste procentvise vækst i region Sjælland og en delt 
fjerdeplads set på landsplan. I Vordingborg steg beskæftigelsen med 111 fuldtidsperso-
ner. Det betyder samtidig, at beskæftigelsen er steget med 6,5 pct. set på årsbasis, hvil-
ket kun er overgået af Middelfart kommune på Fyn. De sydsjællandske har med de se-
neste tal formået at vende en lang periode med stilstand i beskæftigelsen til fremgang. 
 
Anderledes så det ud i både Kalundborg, Greve og Ringsted kommune, der alle oplevede 
en tilbagegang i beskæftigelsen på 0,3 pct. Ringsted kommune oplevede ellers en pæn 
fremgang indtil midten af 2018, men fremgangen blev vendt til tilbagegang og kommunen 
har nu oplevet en årlig tilbagegang på 3,1 pct.  
 
Mindre negativt så det ud i Køge og Solrød kommune, hvor den kvartalsvise vækst er 
stagneret. Det sker oven på en længere periode, hvor de to nabokommuner gang på gang 
har slået beskæftigelsesrekorder. Alene over de sidste 6 år er beskæftigelsen i de to 
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kommuner steget med hhv. 18 og 16 pct. En bedrift, som ingen af de andre sjællandske 
kommuner kommer i nærheden af. 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen på Sjælland, 3. kvartal 2019 

 
Antal  

beskæfti-
gede 

Vækst i 
kvartalet 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst siden 
bund 

Afstand til 
top 

Kvartals-
vækst 

Års-
vækst 

 Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Roskilde 34.156 293 837 2.886 - 0,9 2,5 

Slagelse 26.963 158 334 2.348 -1.247 0,6 1,3 

Køge 23.043 -28 79 3.672 -28 -0,1 0,3 

Næstved 23.018 -40 78 321 -3.095 -0,2 0,3 

Holbæk 21.201 41 166 1.299 -744 0,2 0,8 

Guldborgsund 17.124 20 -34 493 -2.516 0,1 -0,2 

Kalundborg 14.832 -43 -108 32 -2.078 -0,3 -0,7 

Greve 14.329 -36 -4 1.584 -118 -0,3 0,0 

Ringsted 12.803 -43 -405 1.052 -724 -0,3 -3,1 

Vordingborg 12.414 111 754 1.036 -1.432 0,9 6,5 

Lolland 12.359 121 162 405 -2.991 1,0 1,3 

Faxe 9.349 27 218 798 -1.047 0,3 2,4 

Sorø 9.199 83 77 752 - 0,9 0,8 

Odsherred 8.185 37 244 244 -1.052 0,5 3,1 

Lejre 5.749 47 -28 485 -28 0,8 -0,5 

Solrød 4.549 -2 53 765 -2 0,0 1,2 

Stevns 4.181 -4 -15 284 -455 -0,1 -0,4 

Hele landet 2.303.438 8.179 25.751 195.902 - 0,4 1,1 
 

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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Ledigheden fortsætter med at falde på Sjælland 

Ledigheden i Danmark har de seneste 10 måneder været nede på 3,7 pct., og det ser ud 
til, at den har nået sit naturlige niveau. Anderledes har det dog set ud i region Sjælland, 
hvor 13 ud af de 17 sjællandske kommuner har oplevet fald i ledigheden over det seneste 
år. De største fald i ledigheden har faldet været i Stevns og Odsherred kommune, hvor 
ledigheden er faldet med hhv. 0,6 og 0,5 pct.-point. Dette har medført, at der i november 
måned var hhv. 338 og 532 fuldtidsledige i de to kommuner. 
 
Odsherred kommune har dog fortsat den fjerdehøjeste ledighed i regionen kun overgået 
af de tre sydsjællandske kommuner Guldborgssund, Vordingborg og Lolland, der som de 
eneste tre kommuner i region Sjælland har en ledighed på over 4 pct.  
 
Solrød og Lejre kommune er de to kommuner, der har den laveste ledighed i region Sjæl-
land med en ledighed på 2,5 pct. Dermed er Solrød også fortsat den kommune med det 
lavest antal ledige, da kommunens fuldtidsledige udgør 288. Over det seneste år har 
Solrød dog oplevet en stigning på 0,3 pct.-point, hvilket kan indikere at ledigheden så 
småt begynder at stige igen. Greve kommune er den eneste kommune sammen med Sol-
rød, der har oplevet en stigning i ledigheden det seneste år. I Greve kommune steg le-
digheden med 0,2 pct.-point og udgjorde i november 3 pct., svarende til 727 fuldtidsle-
dige. 
   

Tabel 2: Ledighed i region Sjælland, november 2019 

  Ledighed, pct. Antal ledige Udvikling seneste år i 
pct.point 

Solrød 2,5 288 0,3 

Lejre 2,5 339 -0,1 

Greve 3 727 0,2 

Roskilde 3 1.302 -0,1 

Holbæk 2,9 978 -0,3 

Køge 3,3 981 0 

Sorø 3,5 494 0 

Ringsted 3,1 546 -0,4 

Stevns 3,1 338 -0,6 

Kalundborg 3,4 744 -0,4 

Faxe 3,4 593 -0,4 

Næstved 3,7 1.475 -0,3 

Slagelse 4,1 1.501 -0,1 

Odsherred 3,9 532 -0,5 

Guldborgsund 4,2 1.099 -0,3 

Vordingborg 4,5 884 -0,2 

Lolland 4,8 764 -0,2 

Hele landet 3,7 104.433 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 15. januar 2020.  
 
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.  
 
 
 


