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Nordjyske kommuner er ikke 
ramt af lavere vækst i udlandet 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Ivan Kierkegaard. Udgivelsestids-
punkt: januar 2020 

Beskæftigelsen stiger i 9 ud af 11 nordjyske kommuner 

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 er 
dog endnu ikke tegn på, at væksten på vores vigtigste eksportmarkeder i Europa, er gået 
ud over beskæftigelsesopsvinget i Nordjylland, hvor 9 ud af 11 kommuner havde jobfrem-
gang i 3. kvartal sidste år. Det er blot i Vesthimmerlands kommune og Thisted kommune, 
der havde tilbagegang i 3. kvartal sidste år. 
 
Aalborg er den største kommune i Nordjylland målt på arbejdspladser. Aalborg kom-
mune havde i 3. kvartal sidste år en jobfremgang på 0,2 pct., hvilket dog er en anelse 
lavere end landsgennemsnittet på 0,4 pct. Beskæftigelsen er generelt steget meget i 
Aalborg Kommune de seneste år og der er nu 6.000 flere arbejdspladser i kommunen 
end der var for bare fem år siden. Samtidig er kommunen nu blot 77 fuldtidsansatte fra 
at sætte jobrekord.  
 
Modsat Aalborg har Frederikshavn haft højere beskæftigelsesvækst end landsgennem-
snittet i 3. kvartal 2019. Beskæftigelsen er steget med 114 fuldtidspersoner svarende til 
0,5 pct. Frederikshavn har dog langt op til det beskæftigelsesniveau som kommunen 
havde inden finanskrisen. I 2008 var beskæftigelsen mere end 3.700 fuldtidspersoner 
højere end den er i dag og kommunen er blot 294 beskæftigede fra at nå sit laveste 
niveau. Set over det seneste år er beskæftigelsen steget med 0,2 pct. i Frederikshavn 
Kommune, hvilket ser lidt beskedent ud set i lyset af at beskæftigelsen generelt er steget 
med 1,1 pct. i Danmark. 
 
I Thisted Kommune faldt beskæftigelsen med 82 fuldtidspersoner i 3. kvartal 2019. Fal-
det kommer dog efter et par gode kvartaler i starten af 2019, så ser man over hele året 
er beskæftigelsen steget en smule. I Vesthimmerlands Kommune er beskæftigelsen fal-
det med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019, svarende til 124 arbejdspladser. 
Det seneste kvartal er beskæftigelsen ligeledes faldet i kommunen, der har haft en ned-
gang på 26 fuldtidsbeskæftigede. Kommunen har i det hele taget svært ved at komme 
op på sit niveau fra inden finanskrisen, hvor der var næsten 1.300 flere beskæftigede 
end i dag. 
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Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland, 3. kvartal 2019 

Kommune 
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. 

Læsø 585 7 19 84 -5 1,1 3,4 

Morsø 6.924 12 -12 291 -1.282 0,2 -0,2 

Rebild 8.838 41 27 977 -358 0,5 0,3 

Vesthimmer-
lands 

13.214 -26 -124 455 -1.286 -0,2 -0,9 

Mariagerfjord 16.192 82 199 1.350 -1.080 0,5 1,2 

Frederikshavn 21.244 114 47 294 -3.726 0,5 0,2 

Aalborg 90.399 171 405 7.592 -77 0,2 0,5 

Hjørring 23.282 77 252 1.672 -459 0,3 1,1 

Thisted 16.279 -82 26 186 -1.642 -0,5 0,2 

Brønderslev 9.986 18 111 323 -1.191 0,2 1,1 

Jammerbugt 10.541 54 -5 452 -500 0,5 -0,0 

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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Aalborg har landets fjerde højeste ledighed 

Ledigheden i Danmark har de seneste 10 måneder været nede på 3,7 pct. I Nordjylland 
har der heller ikke været de store ændringer i ledigheden det seneste år, hvor Læsø er 
den eneste kommune, der har haft en større ændring end 0,3 procentpoint. Ledigheden 
er generelt set relativt høj i Nordjylland, hvor kun fire ud af de 11 kommuner har lavere 
ledighed end landsgennemsnittet og to af kommunerne er på top-5 over højest ledighed 
i landet. 
 
Den højeste ledighed i Nordjylland er i Aalborg kommune, hvor ledigheden i november 
sidste år var på 5 pct., hvilket er det samme som i november 2018. Dermed står hver 20. 
aalborgenser i arbejdsstyrken uden job, hvilket svarer til 5.300 personer. Den relativt 
høje ledighed i Aalborg skal dog ses i det lys at det er en universitetsby, hvor der bor 
mange mennesker, hvilket ofte betyder en relativt høj ledighed.  
 
Læsø Kommune er på en delt femte plads med Odense Kommune over højeste ledighed 
i landet. Kommunen har dog haft en stor nedgang i ledigheden, der er faldet med 1,7 
pct.point på et år og hvis denne udvikling fortsætter, er kommunen snart ude af top-5.  
 
Morsø har med 3 pct. Nordjyllands laveste ledighed. Den lave ledighed kommer blandt 
andet efter et fald på 0,3 procentpoint over det seneste år.Den næstlaveste ledighed i 
Nordjylland finder vi i Rebild Kommune, hvor ledigheden er på 3,2 pct., efter at have 
steget med 0,3 procentpoint over det seneste år.  
   

Tabel 2: Ledighed i Nordjylland, november 2019 

  Ledighed, pct.  Antal ledige, fuldtids-
personer 

Udvikling seneste år i 
pct.-point 

Læsø 4,9 36  -1,7 

Morsø 3 273  -0,3 

Rebild 3,2 467  0,3 

Vesthimmerlands 3,9 675  0,0 

Mariagerfjord 3,7 727  -0,1 

Frederikshavn 4,1 1.092  -0,3 

Aalborg 5 5.300  0,0 

Hjørring 4 1.198  0,1 

Thisted 3,3 669 0,2 

Brønderslev 3,7 617  -0,2 

Jammerbugt 3,4 592  0,1 

Hele landet 3,7 104.433  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 14. 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 udviklingen på det danske arbejdsmarked kan ske til arbejds-
markedspolitiskchef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


