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6.500 flere ledige i Nordjylland siden februar 

Det er ingen hemmelighed at coronapandemien har trukket et tykt spor af ledighed ned 
igennem Danmark. Siden februar, hvor COVID-19 ramte Danmark, er 55.600 danskere 
blevet ledige. Det er forøgelse med mere end 50%. Det er ekstremt store stigninger i 
arbejdsløsheden og meget større end hvad vi oplevede under finanskrisen i 2008-2009, 
der dengang blev regnet som den største krise siden Depressionen i 1930’erne. Udover 
de mange ledige har 255.000 lønmodtagere været hjemsendt på lønkompensation, der 
ikke tæller med i ledighedsstatistikken. Når lønkompensationsordningen udfases, kan 
vi risikere, at en del af lønmodtagerne ikke vender tilbage til jobbet. Når det ser sagt kan 
vi dog se tegn på, at stigningen i arbejdsløsheden er aftaget en smule i maj sammenlignet 
med marts og april. 
 
Coronakrisen har ramt Nordjylland ekstra hårdt. I alt har 6.550 nordjyder meldt sig ledige 
siden februar, hvor Danmark og det danske arbejdsmarked endnu ikke var ramt af coro-
nakrisen. Arbejdsløsheden er steget i samtlige kommuner i Nordjylland. Udover Rebild, 
har alle kommuner haft større stigninger i ledigheden målt på procentpoint end de 1,9 
pct. som ledigheden vokset med i hele landet. Den øgede arbejdsløshed i maj betyder, 
at der i maj er mere end 18.000 ledige i Nordjylland – 6.500 flere end der var i februar. 
Det er en skræmmende stigning, der viser hvor ødelæggende COVID-19 har været for 
dansk økonomi og lokale arbejdsmarkeder i Nordjylland. 
 
Læsø har med en ledighed på 16,4 pct. landets absolut højeste ledighed og langt ned til 
Bornholm (8,8 pct.) på andenpladsen. Ledigheden er da også steget med 11,2 procent-
point siden februar i Læsø Kommune. Det er uhyggelig læsning, men også et udtryk for 
at der ikke bor så mange på Læsø, hvilket kan give store udsving i procent.  
 
Den næsthøjeste ledighed finder vi i Aalborg, hvor 7,2 pct. af arbejdsstyrken var ledige i 
maj. Med sine 7.659 ledige Aalborg er samtidig den by i regionen, hvor der bor suverænt 
flest ledige. Coronakrisen har været meget hård ved Aalborg og bare siden februar er 
antallet af ledige i kommunen steget med næsten 2.300. Inden coronakrisen viste Aal-
borg gode tendenser med stigende beskæftigelse og langsomt faldende ledighed. Det vil 
derfor være ekstra ærgerligt, hvis denne flotte udvikling skulle gå tabt på få måneder 
grundet COVID-19. 
 
Frederikshavn har ligeledes haft en voldsom stigning i ledigheden, der er steget med 3 
procentpoint siden februar, så ledigheden nu er 6,9 pct. i kommunen. Med stigningen 
bor der nu 1.858 ledige i kommunen, og de næste måneders ledighedstal bliver en sand 
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gyser. I Hjørring er ledigheden steget med 750 siden februar, så kommunen nu er for-
svindende tæt på at have 2.000 ledige beboere, hvilket med høj sandsynlighed sker i de 
kommende måneder. 
 
I Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Thisted og Brønderslev Kommune har ledigheden 
sneget sig over 1.000 de seneste par måneder på trods af at der blot var hhv. 720, 651, 
631 og 621 fuldtidsledige i kommunerne i februar. Brønderslev har haft den største stig-
ning af de fire kommuner. Her er ledigheden steget med 2,5 procentpoint siden februar, 
så 6,2 pct. af arbejdsstyrken nu er ledige. Den store stigning i Brønderslev, skal ses i 
sammenhæng med at Brønderslev havde et stort fald i beskæftigelsen i 1. kvartal 2020.
  
Den laveste ledighed i regionen finder vi i Rebild og Morsø Kommune, her er bruttole-
digheden nu 5,3 pct. Begge kommuner har dog haft stigninger i ledigheden, og der skal 
stadig en del fremgang i økonomien til at få kommunerne ned på deres sædvanlige le-
dighedsniveau.  
 
Når vi ser fremad, har vi en forventning om at arbejdsløsheden vil stige. Det skyldes 
blandt andet, at der er sket en række opsigelser i marts og april med tre måneder varsel, 
der i de kommende måneder vil finde vej ind i statistikken, når vi får tal for ledigheden i 
juni og juli. Dertil kan vi se, at stadig flere virksomheder nu fravælger lønkompensations-
ordningen og afskediger i et større omfang end tidligere. Det skal formentlig ses i sam-
menhæng med, at flere virksomheder forventer et mere blivende fald i deres omsætning 
som følge af coronakrisen. Derfor bliver det en sand gyser at følge udviklingen i ledighe-
den de kommende måneder. Vi forventer at se en særlig stor stigning i ledigheden inden 
for oplevelseserhvervene, der tæller hoteller, restauranter, turisme og underholdning. 
Vores seneste medlemsundersøgelse fra starten af juni viser, at omkring halvdelen af 
virksomhederne inden for oplevelsesindustrien forventer at opsige medarbejdere over 
de kommende måneder. Men også engroshandlen er hårdt ramt som følge af en faldende 
eksport. Her forventer hver femte virksomhed at opsige medarbejdere i de kommende 
måneder i takt med at hjælpepakkerne udfases. 
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Tabel 1: Ledighed i Nordjylland, maj 2020 

  Ledighed, pct.  Antal ledige, fuld-
tidspersoner 

Ændring i ledighed 
fra februar til maj, 

pct.-point  
Læsø 16,4 119  11,2 

Morsø 5,3 485  2,3 

Rebild 5,3 784  1,9 

Vesthimmerlands 6,1 1.063  2,3 

Mariagerfjord 5,7 1.138  2,1 

Frederikshavn 6,9 1.858  3 

Aalborg 7,2 7.659  2,1 

Hjørring 6,4 1.925  2,5 

Thisted 5,5 1.121  2,4 

Brønderslev 6,2 1.045  2,5 

Jammerbugt 5,5 964  2,3 

Hele landet 5,6 159.354  1,9 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 

Beskæftigelsen i Thisted er lavere end nogensinde 

Dansk økonomi er hårdt ramt af coronakrisen og det gælder i særdeleshed også de lo-
kale arbejdsmarkeder. Det er nu kommet spritnye tal for beskæftigelsen i 1. kvartal 2020 
for landets 98 kommuner. Det er de første tal for, hvordan beskæftigelsen i de enkelte 
kommuner er blevet påvirket af coronakrisens første uger, hvor store dele af Danmark 
var lukket ned. Det er i sig selv dyster læsning, men formentlig blot en forsmag på den 
gyser, der venter når der kommer tal for 2. kvartal, hvor coronapandemien for alvor har 
haft tid til at sætte sine klør i dansk økonomi. På landsplan er der 7.700 færre fuldtids-
beskæftigede i første kvartal. Disse tal er vel at mærke uden de 255.000 danskere, der 
har været på lønkompensation, som gik i luften i starten af marts 2020. Det skyldes at 
personer omfattet af ordningen stadig tæller som beskæftigede. 
 
I løbet af første kvartal er beskæftigelsen faldet i otte af regionens 11 kommuner. Det er 
kun i Frederikshavn, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune, hvor beskæftigelsen 
er steget i første kvartal. Det tyder på, at lønkompensationordningen har været med til 
at holde hånden under beskæftigelsen i netop de kommuner. I april var hver tiende per-
son med job i Frederikshavn kommune hjemsendt på lønkompensationsordningen. I 
Vesthimmerland var 9 pct. af de, der arbejder i kommunen, hjemsendt på lønkompensa-
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tionsordningen, mens i Mariagerfjord var tilsvarende 7,3 pct. hjemsendt på lønkompen-
sationsordningen. Det kommer derfor til at være en sand gyser at følge beskæftigelses-
udviklingen i de kommuner, når lønkompensationsordningen løber ud. Der er risiko for, 
at en nogle af de hjemsendte medarbejdere ikke har et job at vende tilbage til.  
 
Det største dyk i beskæftigelsen er i Brønderslev, her er beskæftigelsen faldet med 1,5 
pct. i dette års første kvartal. Faldet betyder 153 arbejdspladser er forsvundet på tre 
måneder i kommunen. Beskæftigelsen i Brønderslev steg dog flot i 2019, hvilket coro-
nakrisen ikke kan pille ved, og ser man over det seneste år, er der blevet skabt 85 jobs.  
 
Næst efter Brønderslev kommer kommunerne Morsø, Jammerbugt og Rebild, der alle har 
haft nedgang i beskæftigelsen på 0,6 pct. Set over det seneste år, ser det værst ud for 
Rebild Kommune, her er beskæftigelsen faldet med 1,9 pct., svarende til 165 arbejds-
pladser. Beskæftigelsen i Rebild ligger dog på et relativt højt niveau, og trods faldet det 
seneste år er kommunen stadig blot 450 jobs fra at nå niveauet fra inden finanskrisen. I 
Jammerbugt og Morsø er beskæftigelsen faldet med henholdsvis 1 pct. og 0,8 pct. over 
det seneste år. 
 
I Thisted og Hjørring er beskæftigelsen faldet med 0,5 pct. fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 
2020. Værst ser det ud for Thisted, der ikke har haft lavere beskæftigelse siden datase-
rien, begyndte i 2008. Beskæftigelsen i 2. kvartal kan derfor blive meget grim og det 
bliver en sand gyser, når tallene udkommer. Kommunen er samtidig næsten 2.000 jobs 
fra at nå det niveau, kommunen lå på inden finanskrisen. Hjørring er bedre rustet til 
krisen ved at kommunen ved at beskæftigelsen er vokset med omkring 1.600 arbejds-
pladser de sidste fire år, hvor væksten dog har været stagneret det sidste år.  
 
På trods af et lille fald på 0,1 pct. er Aalborg den by i Nordjylland, hvor der er suverænt 
flest arbejdspladser. I 1. kvartal 2020 arbejdede mere end 90.000 i Aalborg, der dermed 
huser 42 pct. af regionens arbejdspladser. Aalborg har haft vækst i lang tid og kommu-
nen satte rekord for flest beskæftigede for præcist et år siden. Aalborg har samtidig 
formået at øge beskæftigelsen med næsten 7.400 siden finanskrisen, så det vil være 
ærgerligt hvis den flotte vækst, bliver tabt på gulvet på grund af COVID-19. Coronakri-
sens effekt kan blive forstærket i Aalborg, af at det er en universitetsby, hvor der arbejder 
mange unge. De unge er blevet særligt hårdt ramt i coronakrisens første måneder, og tal 
fra Beskæftigelsesministeriet anslår at omkring en fjerdedel af dem, der har mistet sit 
job, er under 30 år.  
 
Regionens lyspunkt dette kvartal er Vesthimmerlands Kommune, der har skabt 107 ar-
bejdspladser og dermed øget beskæftigelsen med 0,8 pct. Ser man over det seneste år 
har beskæftigelsen stort set været uændret og kommunen er kun 425 jobs fra at nå sit 
laveste niveau siden finanskrisen.  
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Tabel 2: Beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland, 1. kvartal 2020 

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  587   -1   14   85   -16   -0,2   2,4  

Morsø  6.876   -40   -58   266   -1.369   -0,6   -0,8  

Rebild  8.750   -49   -165   880   -453   -0,6   -1,9  

Vesthimmer-
lands 

 13.190   107   3   425   -1.237   0,8   0,0  

Mariagerfjord  16.201   9   85   1.380   -1.025   0,1   0,5  

Frederikshavn  21.230   54   72   285   -3.718   0,3   0,3  

Aalborg  90.181   -111   -338   7.387   -338   -0,1   -0,4  

Hjørring  23.199   -113   -116   1.607   -543   -0,5   -0,5  

Thisted  16.037   -73   -368   -     -1.932   -0,5   -2,2  

Brønderslev  10.031   -153   85   357   -1.146   -1,5   0,9  

Jammerbugt  10.434   -61   -101   312   -643   -0,6   -1,0  

Hele landet 2.297.334 -7.711 4.978 189.574 -7.711 -0,3 0,2 
 

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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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 8. juli 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.  
 
 
 


