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Coronakrisen koster job i alle 
nordsjællandske kommuner 

Nedlukningen har sendt folk ud af beskæftigelse 
 
Det danske arbejdsmarked blev på én gang blæst omkuld, da samfundet blev lukket ned 
tilbage i marts. Hjælpepakkerne holdt hånden under mange tusinde, men langt fra alle 
undgik afskedigelser. Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, hvordan de danske kom-
muners beskæftigelse blev påvirket i andet kvartal i år. Det giver et unikt indblik i hvor-
dan det nordsjællandske arbejdsmarked er ramt af coronakrisen. 
 
I 2. kvartal i år har der være beskæftigelsestilbagegang i samtlige nordsjællandske kom-
muner. Det vidner om hvor hårdt coronakrisen har ramt dansk økonomi og ikke mindst 
de nordsjællandske kommuner.  
 
Den største tilbagegang finder vi i Helsingør, der i andet kvartal oplevede en tilbagegang 
på 2,3 pct. Det svarer til at 383 fuldtidsstillinger i kommunen er gået tabt. En del af for-
klaringen er, at coronakrisen og de restriktioner, der er indført med henblik på at ind-
dæmme smittespredningen, har lagt en massiv dæmper på virksomhedernes aktiviteter. 
Det har betydet, at mange virksomheder har måtte afskedige medarbejdere. Det kan 
mærkes på beskæftigelsen i Helsingør og resten af de nordsjællandske kommuner. Også 
Frederikssund kommune er blevet hård ramt, og har i andet kvartal oplevet en tilbage-
gang på 2 pct., hvilket svarer til at 242 fuldtidsstillinger i kommunen er gået tabt.  
 
Det er dog ikke alle kommuner i Nordsjælland, der er slået helt hjem. Kommuner som 
Hillerød, Allerød og Fredensborg kan alle notere sig en mindre tilbagegang på 0,1 pct. 
Med tanke på at beskæftigelsen på landsplan er faldet med 1,4 pct. må det siges, at de 
tre kommuner på nuværende tidspunkt er sluppet meget nådigt igennem coronakrisen.  
 
De kommende måneder bliver det utrolig interessant at følge den økonomiske udvikling 
i de nordsjællandske kommuner og resten af Danmark. Det er særligt turisme- og ople-
velseserhvervene samt luftfarten, der hidtil har været hårdt ramt af viruskrisen og de 
restriktioner, der er indført med henblik på at inddæmme smittespredningen. Dansk 
økonomi er generelt mindre hårdt ramt end resten af Europa. Men når der er tilbagegang 
på vores vigtigste eksportmarkeder kan på sigt ramt dansk økonomi og det danske ar-
bejdsmarked, hvor intet mindre end 800.000 arbejdspladser er direkte eller indirekte 
bundet op på eksport. Dertil kan den stigende smittespredning, samt nye restriktioner 
på sigt lægge en dæmper på danskernes lyst til at bruge penge, hvilket kan gøre at gen-
opretningen af det danske arbejdsmarked bliver hård.  
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Tabel 1: Beskæftigelse i andet kvartal 2020 

  Antal beskæftigede Kvartalsvækst Kvartalsvækst 

  
Målt i fuldtidsbeskæftigede Målt i pct. 

Hillerød 25.755 -19 -0,1 

Rudersdal 20.300 -341 -1,7 

Helsingør 16.202 -383 -2,3 

Allerød 12.353 -11 -0,1 

Frederikssund 11.747 -242 -2,0 

Furesø 10.214 -132 -1,3 

Fredensborg 9.555 -7 -0,1 

Gribskov 8.880 -33 -0,4 

Egedal 8.805 -163 -1,8 

Hørsholm 6.905 -48 -0,7 

Halsnæs 6.477 -64 -1,0 

Hele landet 2.263.309 -32.575 -1,4 
 

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. 

 
Arbejdsløsheden er steget i samtlige nordsjællandske kommuner – Allerød har stadig 
landets laveste ledighed 
Corona-krisen har sendt beskæftigelsen ned, men samtidig også givet ledigheden et nøk 
op. Fra februar til maj steg ledigheden på landsplan fra 3,7 pct. til 5,6 pct. Ledigheden 
er heldigvis faldet i takt med, at samfundet er åbnet op igen, men ligger fortsat højt på 
4,9 pct. I Nordsjælland er ledigheden ligeledes steget i samtlige 11 kommuner. Ens for 
alle 11 kommuner er dog, at ledigheden ligger under det nationale niveau.   
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Figur 1: Ledigheden fordelt på kommuner 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 

 
Det højeste ledighedsniveau finder vi i Helsingør kommune. Her ligger ledigheden på 
4,8 pct., hvilket svarer til 1.406 fuldtidsledige. Kommunen er derudover også en af de 
kommuner i Nordsjælland, der har oplevet den største stigning i ledigheden siden fe-
bruar, hvor Corona gjorde sit indtog i Danmark. Siden februar er ledigheden steget med 
1,1 pct.-point, hvilket kun er overgået af Fredensborg kommune, der har haft en stig-
ning på 1,2 pct.-point. Dermed ligger ledigheden på 3,9 pct. i Fredensborg. 
 
I Furesø og Hørsholm kommune er ledigheden lidt lavere på omtrent 3,7 pct. Ligeledes 
har de to kommuner oplevet en stigning i ledigheden på 1 pct.-point under Corona. I 
Furesø udgør antallet af ledige nu 726, mens niveauet i Hørsholm kommune lyder på 
414 fuldtidsledige. 
 
I Gribskov og Frederikssund kommune er ledigheden steget med henholdsvis 1,1 og 0,7 
pct.-point siden februar, hvilket betyder, at ledigheden i begge kommune er steget til 
3,6 pct. Til trods for det samme ledighedsniveau har Frederikssund 100 flere fuldtidsle-
dige ift. Gribskov. I Frederikssund er antallet af ledige steget til 788, mens det i Grib-
skov er steget til 688. 
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De to nordsjællandske kommuner, der har den laveste ledighed, er Hillerød og Allerød. 
Begge kommuner har haft en stigning på 0,8 pct.-point siden februar. I Hillerød er le-
digheden steget til 3,3 pct., mens Allerød har en ledighed på 3,1 pct., hvilket er langt 
under landsgennemsnittet på 4,9 pct. Allerød er dermed også den kommune i Dan-
mark, der har den laveste ledighed. Allerød kommune har haft Danmarks laveste ledig-
heden uafbrudt siden november 2017. Dengang blev kommunen kun overgået af Ring-
købing-Skjern kommune.  
    

Tabel 2: Ledigheden i august 2020 

 

Ledighed, pct. Antal ledige 
Udvikling siden fe-

bruar i pct.point 
Helsingør 4,8 1.406 1,1 

Halsnæs 4,3 622 1,1 

Fredensborg 3,9 743 1,2 

Furesø 3,7 726 1 

Hørsholm 3,7 414 1 

Gribskov 3,6 688 1,1 

Frederikssund 3,6 788 0,7 

Rudersdal 3,4 887 0,9 

Egedal 3,4 758 0,7 

Hillerød 3,3 858 0,8 

Allerød 3,1 395 0,8 

Hele landet 4,9 137.804 1,2 
 

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 26. oktober 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 seniorøkonom Kristian Skri-
ver på kso@danskerhverv.dk eller tlf. 28 19 81 54.  
 


