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Landets laveste ledighed er i 
Nordsjælland 

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

Begyndende jobsvaghed i de nordsjællandske 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. personer. 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 gået mærkbart ud over beskæftigelsesopsvinget på landsplan. 
Men i løbet af 3. kvartal sidste år kan vi dog se jobtilbagegang i 7 ud af 11 kommuner i 
Nordsjælland. Vi er dog endnu ikke i en alarmerende situation, fordi beskæftigelsen i 
Nordsjælland generelt er på et højt niveau. Samtidig har 7 ud af 11 de nordsjællandske 
kommuner haft jobfremgang i løbet af det seneste år. Derfor bliver det særdeles interes-
sant at følge udviklingen i løbet af det kommende kvartaler.  
 
De fire nordsjællandske kommuner, der har oplevet jobfremgang i 3. kvartal sidste år, er 
Egedal, Helsingør, Hillerød og Gribskov. Den største jobfremgang finder vi i Egedal kom-
mune, hvor der er blevet skabt 88 fuldtidsjobs i løbet af det seneste kvartal. Det er også  
Egedal, der har haft den største jobfremgang over det seneste år, hvor der er skabt knap 
300 fuldtidsjobs, svarende til en stigning på 3,4 pct. Det er imponerende højt og til sam-
menligning er beskæftigelse steget med 1,1 pct. på landsplan i samme periode.  
 
Egedal er den eneste kommune i Nordsjælland, hvor beskæftigelsen er steget mere end 
landsgennemsnittet på 0,4 pct. i seneste kvartal. Helsingør er dog oppe på landsgen-
nemsnittet, ved at beskæftigelsen steg med 0,4 pct. i 3. kvartal 2019, svarende til 63 nye 
fuldtidsbeskæftigede. Når man ser over det seneste år, er historien fra Helsingør dog 
knap så positiv. I løbet af det seneste år er der blot skabt 32 jobs i kommunen, og var i 
3. kvartal sidste år mere end 2.000 fuldtidsjobs fra den hidtidige jobrekord i starten af 
2008. Ligesom Helsingør er Rudersdal kommune også mere end 2.000 fuldtidsjobs fra 
at indhente den hidtidige jobrekord.  
 
Hillerød er en af de positive historier fra regionen. Beskæftigelsen i kommunen har aldrig 
være højere end den er i dag og siden 2017 er beskæftigelsen kun faldet i et enkelt kvar-
tal. Den flotte vækst betyder samtidig at der nu er mere end 3.000 flere i beskæftigelse 
i kommunen, end der var efter finanskrisen. Der er tæt på at være 25.000 arbejdspladser 
i kommunen, hvilket gør den til den største kommune i Nordsjælland, målt på beskæfti-
gede, endda med afstand ned til Rudersdal på andenpladsen. 
 
Det største beskæftigelsesfald i Nordsjælland i 3. kvartal 2019 var i Frederikssund, hvor 
næsten 100 arbejdspladser forsvandt fra 2. til 3. kvartal 2019. Kommunen er dermed blot 
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130 fuldtidsbeskæftigede fra at nå sit laveste niveau siden finanskrisen, så vi må håbe 
at skuden vendes og at vi atter ser grønne jobtal i kommunen inden længe. 
 
Fredensborg Kommune har haft det største fald i beskæftigelsen hvis man sammenlig-
ner 3. kvartal 2019 med samme kvartal året inden. Beskæftigelsen er faldet med 1,7 pct. 
i perioden hvilket er kedelig læsning, især når beskæftigelsen steg med 1,1 pct. i hele 
landet. Ser man over det seneste kvartal er beskæftigelsen dog stort set uændret, så 
måske det lysner lidt for kommunen.  
 
Beskæftigelsen er ligeledes faldet i Allerød Kommune, både hvis man ser over det sene-
ste år og seneste kvartal. Her kommer faldet dog på en lidt mere positiv baggrund, da 
beskæftigelsen var på sit hidtil højeste niveau i starten af 2019 og det samtidig er den 
kommune i Danmark hvor ledigheden er lavest. 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordsjælland, 3. 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 12.276 -9 -103 1.006 -106 -0,1 -0,8  

Egedal 8.991 88 298 970 -249 1,0 3,4 

Fredensborg 9.283 -2 -160 169 -1.283 -0,0 -1,7  

Frederikssund 12.140 -91 5 130 -695  -0,7 0,0  

Furesø 10.396 -29 13 1.217 -687 -0,3 0,1  

Gribskov 8.960 16 -29 326 -906 0,2 -0,3  

Halsnæs 6.495 -25 40 482 -1.067 -0,4 0,6 

Helsingør 16.939 63 32 534 -2.040 0,4 0,2  

Hillerød 24.837 36 73 3.063 - 0,1 0,3  

Hørsholm 6.941 -18 8 286 -1.216 -0,3 0,1  

Rudersdal 20.926 -68 -112 633 -2.257 -0,3 -0,5  

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

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. 

 

  



 

Landets laveste ledighed er i Nordsjælland  /  Dansk Erhverv   •   januar 2020 3 

Trods lille stigning har Allerød stadig landets laveste ledighed 

De nyeste ledighedstal fra november 2019 viser, at ledigheden er stort set uændret i 
forhold til samme måned året inden. Ledigheden er generelt på et lavt niveau, men ser 
ud til at flade lidt ud. I Nordsjælland er ledighedstallene meget flotte, og de ser ud til at 
fortsætte nedad. Der er fire nordsjællandske kommuner blandt de 10 kommuner i Dan-
mark med den laveste ledighed. Samtidig har kommuner i Nordsjælland en ledighed, der 
er lavere end landsgennemsnittet på 3,7 pct.  
 
Det er udelukkende i Allerød og Gribskov, at ledigheden er steget, når man ser over det 
seneste år og det må nævnes at det blot har været med 0,1 procentpoint i begge kom-
muner. Allerød er landets kæledægge, når vi taler om ledighed, og har været det i lang 
tid kommunen er nu for 21. måned gang i træk den kommune i Danmark, hvor ledigheden 
er lavest. Det sker på trods af at ledigheden er steget en lille smule over det seneste år. 
Der bor kun 272 ledige i Allerød Kommune. 
 
Hillerød og Hørsholm er på en delt tredjeplads over kommuner med lavest ledighed i 
Danmark. Begge kommuner har en ledighed på 2,4 pct. og i begge kommuner er ledig-
heden faldet med 0,4 pct. fra november 2018 til november 2019. Hillerød er den kom-
mune i Nordsjælland, hvor der er flest beskæftigede og der har været en flot vækst set 
over det seneste år, som nu ser ud til at smitte af på ledigheden. 
 
Det største fald i ledigheden finder vi i Fredensborg Kommune, hvor ledigheden faldt 
med 0,6 procentpoint det seneste år. Der er derfor færre end 500 fuldtidsledige i Fre-
densborg Kommune nu, hvilket svarer til en ledighed på 2,5 pct. Kommunen er dog et 
stykke fra at slå sin ledighedsrekord, da ledigheden var på 1,8, da den var på sit laveste 
i 2008. Vi skal til Helsingør for at finde den højeste ledighed i regionen. I november 2019 
boede der lidt mere end 1.000 fuldtidsledige i Helsingør, svarende til en ledighed på 3,6 
pct. Ledigheden er dog faldet set over det seneste år, så den nu er mindre end lands-
gennemsnittet på 3,7 pct. 
   

Tabel 2: Ledighed i Nordsjælland, november 2019 

  
Ledighed, pct. Antal ledige 

Udvikling seneste år i 
pct.point 

Allerød 2,1 272 0,1 

Furesø 2,5 482 0 

Hillerød 2,4 609 -0,4 

Hørsholm 2,4 264 -0,4 

Rudersdal 2,6 671 0 

Egedal 2,5 565 -0,2 

Gribskov 2,7 516 0,1 

Frederikssund 2,8 602 -0,3 

Fredensborg 2,5 478 -0,6 

Halsnæs 3,1 454 -0,4 

Helsingør 3,6 1.057 -0,2 

Hele landet 3,7 104.433 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 16. 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.  


