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Coronakrisen har ramt 
Nordsjælland – klarer sig 
bedre end landsplan 

Af: Seniorøkonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen. Udgivel-
sestidspunkt: juli 2020. 

4 kommuner havde høj beskæftigelse inden coronakrisen – de 
resterende stod svagt 

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 med henblik på at inddæmme smittespredningen. 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 øko-
nomi. På landsplan er der tabt 7.700 fuldtidsjob 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 beskæf-
tigede. 
 
I slutningen af 2019 så vi en begyndende jobsvaghed i de nordsjællandske kommuner, 
og denne udvikling er fortsat ind i 2020, og er blevet forstærket af de første ugers ned-
lukning. 5 ud 11 Nordsjællandske kommuner har dog oplevet en kvartalsvis vækst der er 
større end landsgennemsnittet, heraf har 3 kommuner oplevet en fremgang i beskæfti-
gelse fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020, når man korrigerer for almindelige sæsonud-
sving. Ser man på det seneste år, er beskæftigelsen i Danmark steget med 0,2 pct. sva-
rende til 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Kun 3 Nordsjællandske kommuner har haft en års-
vækst der er større end landsgennemsnittet. 
 
Nordsjællands absolutte lyspunkt er Hillerød Kommune, der med en kvartalsvækst på 
0,8 pct., svarende til 200 fuldtidsbeskæftigede, har sat beskæftigelsesrekord for 3. kvar-
tal i træk. Det betyder, at beskæftigelsen er steget med 3,9 pct., svarende til knap 1.000 
fuldtidsbeskæftigede over det seneste år. Årsvæksten i Hillerød er den største vækst i 
Nordsjælland, og den 3. højeste vækst i Danmark. 
 
Allerød Kommune har også oplevet en fornuftig beskæftigelsesudvikling i den seneste 
periode. Allerød holder med en kvartalsvækst på 0,4 pct. fast i det rekordhøje niveau, 
kommunen har befundet sig på over de seneste par år.  
 
Fredensborg kommune har den højeste kvartalsvise vækst i Nordsjælland på 0,9 pct., 
svarende til 90 fuldtidsbeskæftigede, når man korrigerer for almindelige sæsonudsving. 
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Derudover er beskæftigelsen steget med 2,7 pct. over det seneste år. Denne vækstperi-
ode skal dog ses i lyset af, at den afløser en periode med tilbagegang, og beskæftigelsen 
derved kommer fra et lavere niveau. Beskæftigelsen i Fredensborg Kommune er stadig 
et stykke fra niveauet inden finanskrisen.  
 
I Egedal Kommune er fuldtidsbeskæftigelsen stort set uændret fra 4. kvartal 2019 til 1. 
kvartal 2020. Det kommer på baggrund af en årrække hvor beskæftigelsen i Egedal har 
været relativt stabilt stigende, hvorved beskæftigelsen langsomt har nærmet sig ni-
veauet fra før finanskrisen. Over det seneste år er beskæftigelsen således steget med 
1,8 pct. svarende til 163 fuldtidsbeskæftigede.  
 
Hillerød, Allerød, Fredensborg og Egedal kommuner ser ud til at være godt rustet til den 
tilbagegang, man må forvente i de kommende kvartaler af 2020. De resterende kommu-
ner lider under et relativt lavt beskæftigelsesniveau, og har alle oplevet en tilbagegang 
over det seneste år på mellem 0,5 og 2,1 pct. De resterende kommuner stod derfor sva-
gere inden coronakrisen for alvor satte sit præg på beskæftigelsen.  
 
Rudersdal kommune har oplevet det største tilbagegang i Nordsjælland, med et fald på 
1,4 pct. i det seneste kvartal og 2,1 pct. over det seneste år. I Rudersdal Kommune er 
faldet på 1,4 pct., svarende til knap 300 fuldtidsansatte, det fjerdestørste på landsplan. 
Derudover har især Frederikssund og Helsingør oplevet en relativ stor tilbagegang i an-
tallet af fuldtidsbeskæftigede, og begge kommuner nærmer sig det laveste niveau i tidse-
rien. Med tanke på forventningerne til 2. kvartal 2020 kan en bundrekord i disse to kom-
muner desværre blive en realitet inden for meget kort tid. 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordsjælland, 1. kvartal 2020 

  
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 12.382 51 3 1.066 -4 0,4 0,0 

Egedal 9.001 -5 163 1.009 -278 -0,1 1,8 

Fredensborg 9.559 90 252 453 -973 0,9 2,7 

Frederikssund 12.012 -76 -243 9 -839 -0,6 -2,0 

Furesø 10.386 -71 -74 1.200 -691 -0,7 -0,7 

Gribskov 8.937 -31 -86 301 -943 -0,3 -1,0 

Halsnæs 6.549 1 -32 527 -1.032 0,0 -0,5 

Helsingør 16.596 -160 -331 186 -2.399 -1,0 -2,0 

Hillerød 25.810 202 960 4.013 - 0,8 3,9 

Hørsholm 6.921 -27 -52 295 -1.237 -0,4 -0,7 

Rudersdal 20.654 -297 -453 406 -2.530 -1,4 -2,1 

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.: Opgjort som Fuldtidsbeskæftigede. Sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geo-

grafiske 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 da-

taserien starter. 



 

Coronakrisen har ramt Nordsjælland – klarer sig bedre end landsplan  /  Dansk 

Erhverv   •   juli 2020 3 

2.900 flere ledige i Nordsjælland pga. coronakrisen 

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 ar-
bejdsløsheden 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 sam-
menlignet med marts og april. 
 
Nordsjælland er – ligesom resten af landet – ramt af coronakrisen. Fra februar og frem 
til maj er arbejdsløsheden steget med 2.900 fuldtidspersoner i Nordsjælland. I samt-
lige nordsjællandske kommuner er ledigheden steget.  
 
Værst står det til i Helsingør, Halsnæs og Gribskov, hvor ledigheden er steget med 1,6 
pct.-point. Mens ledigheden blot er steget med 1 pct.-point i Allerød, Furesø og Egedal. 
Trods stigende ledighed har Allerød, Rudersdal, Egedal, Hillerød og Furesø kommuner 
den laveste ledighed i Nordsjælland, og udgør hele top-5 over laveste ledighed på 
landsplan. Allerød har længe haft Danmarks laveste ledighed, og har nu fået selskab i 
toppen af flere nordsjællandske kommuner.  
 
Selvom det er uhyggelige tal for arbejdsløsheden, er Nordsjælland den landsdel i Dan-
mark, hvor ledigheden er steget mindst. I Nordsjælland er ledigheden steget med 46 
pct. på blot 3 måneder. Til sammenligning er ledigheden steget med 51% på landsplan. 
Det tyder, at indtil nu er lønmodtageren i Nordsjælland mindre hårdt ramt af coronakri-
sen end resten af landet. Det er naturligvis et lyspunkt i en hård tid, hvor mange ar-
bejdsmarkedet er hårdt ramt.  
 
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 2: Ledighed i Nordsjælland, maj 2020 

  
Ledighed, pct. Antal ledige 

Udvikling i ledigheden 
fra februar til maj i pct.-

point 
Allerød 3,3 416 1 

Furesø 3,8 739 1 

Hillerød 3,7 944 1,2 

Hørsholm 3,8 423 1,1 

Rudersdal 3,6 929 1,1 

Egedal 3,7 821 1 

Gribskov 4,1 791 1,6 

Frederikssund 4,2 911 1,3 

Fredensborg 4,2 804 1,5 

Halsnæs 4,8 691 1,6 

Helsingør 5,3 1.554 1,6 

Hele landet 5,6 159.354 1,9 
 

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 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 analysens konklusioner kan ske til arbejdsmarkedschef Peter 
Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  


