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Jobtab i 15 sjællandske 
kommuner pga. coronakrisen 

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, hvor det danske arbejdsmarked 
var hårdest ramt af coronakrisen.  
 
Coronakrisen giver jobtab i 15 sjællandske kommuner 
Den kommunale beskæftigelse er blevet ramt forskelligt på tværs af landet, hvor især 
København har taget et hårdt slag, men region Sjælland er ikke gået fri af krisen. 15 ud 
af de 17 sjællandske kommuner har mistet jobs i 2. kvartal.  
 
Den største tilbagegang har været i Stevns og Lolland kommune, hvor hhv. 2 og 2,6 pct. 
af arbejdspladser er gået tabt i 2. kvartal. Tilbagegangen svarer til 108 og 148 arbejds-
pladser. Solrød og Guldborgssund er også hårdt ramt med tilbagegang på hhv. 1,9 og 1,8 
pct. i 2. kvartal, svarende til hhv. 87 og 306 arbejdspladser. Målt på antal arbejdspladser 
har den største tilbagegang været i Slagelse kommune, hvor 336 arbejdspladser, sva-
rende til 1,2 pct., er gået tabt i 2. kvartal 
 
Der har til gengæld også været to kommuner i Region Sjælland, der har oplevet fremgang 
det seneste kvartal. Det drejer sig om Næstved kommune og Kalundborg kommune, der 
har skabt hhv. 58 og 127 arbejdspladser i 2. kvartal.  
 
Trods mange arbejdspladser er gået tabt i kommunerne i Region Sjælland, kan mange 
kommuner generelt glæde sig ved at være mindre hårdt end resten af Danmark. 11 ud af 
de 17 sjællandske kommuner har i 2. kvartal klaret sig bedre end landsgennemsnittet. På 
landsplan er det særligt turisme- og oplevelseserhvervene i og omkring Københavns 
kommune, der har oplevet stort tilbageslag. Dertil har tilbagegang i luftfarten ført til 
store jobtab i Tårnby og Billund kommune. Det er derfor en glædelig nyhed i forbindelse 
med. 
 
De kommende måneder bliver det utrolig interessant at følge den økonomiske udvikling 
i de sjællandske kommuner og resten af Danmark. Det er særligt turisme- og oplevelses-
erhvervene samt luftfarten, der hidtil har været hårdt ramt af viruskrisen og de restrikti-
oner, 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 arbejdsmar-
ked, 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 genopretningen af 
det danske arbejdsmarked bliver hård.  
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Tabel 1: Beskæftigelsen i andet kvartal 2020 

  Antal  
beskæftigede, fuldtids-

personer 

Kvartalsvækst, antal 
fuldtidspersoner 

Kvartalsvækst, pct. 

Roskilde 34.161 -19 -0,1 

Slagelse 26.768 -336 -1,2 

Næstved 23.167 58 0,3 

Køge 23.109 -113 -0,5 

Holbæk 20.972 -233 -1,1 

Guldborgsund 16.612 -306 -1,8 

Kalundborg 15.406 127 0,8 

Greve 14.242 -19 -0,1 

Ringsted 12.986 -57 -0,4 

Vordingborg 12.116 -175 -1,4 

Lolland 11.963 -248 -2,0 

Faxe 9.311 -127 -1,3 

Sorø 9.163 -138 -1,5 

Odsherred 8.074 -86 -1,1 

Lejre 5.759 -59 -1,0 

Solrød 4.415 -87 -1,9 

Stevns 4.095 -108 -2,6 

Hele landet 2.263.309 -32.575 -1,4 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Fuldtidsbeskæftigede er sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geografiske 

placering og ikke den beskæftigedes bopælskommune. 
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Ledigheden er steget i samtlige sjællandske kommuner 
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.  Region Sjælland er ligesom resten af landet blevet ramt af en højere ledighed. I 
august var ledigheden højere end for et år siden i samtlige sjællandske kommuner. 
 
   

Figur 1: Ledigheden fordelt på kommuner 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 

 
Værst står det til i Lolland og Slagelse kommuner, der begge har oplevet en stigning i 
ledigheden på 1,6 pct.-point. Dermed ligger antallet af ledige nu på 982 fuldtidsledige i 
Lolland kommune og 2.045 i Slagelse. Det svarer til, at knap hver femte ledige i regio-
nen er at finde i en af disse to kommuner. 
 
I Lollands nabokommuner, Guldborgssund og Vordingborg, er ledigheden steget med 
omtrent 1 pct.-point og ligger nu henholdsvis på 5,3 og 5,1 pct. Det svarer til 1.369 ledige 
i Guldborgssund kommune og 1.014 i Vordingborg. 
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Lejre, Køge og Kalundborg kommune er de tre sjællandske kommuner, de har været 
mindst påvirket af Corona-krisen målt på ledigheden. De har oplevet en stigning på mel-
lem 0,7 og 0,9 pct.-point. Lejre er dermed fortsat den kommune, der har den laveste 
ledighed i regionen med en ledighed på 3,4 pct. Det svarer til 464 fuldtidsledige. 
 
    

Tabel 2: Ledigheden i august 2020 

  
Ledighed, pct. Antal ledige 

Udvikling siden fe-
bruar i pct.point 

Lolland 6,1 982 1,6 

Slagelse 5,6 2.045 1,6 

Guldborgsund 5,3 1.369 1 

Vordingborg 5,1 1.014 1,1 

Odsherred 5,1 701 1,4 

Sorø 4,8 690 1,4 

Næstved 4,7 1.843 1 

Faxe 4,5 796 1,1 

Kalundborg 4,3 934 0,8 

Ringsted 4,3 761 1,3 

Stevns 4,1 447 0,9 

Holbæk 4 1.359 1,2 

Greve 4 976 1,1 

Roskilde 3,9 1.715 0,9 

Køge 3,9 1.155 0,7 

Solrød 3,8 438 1,2 

Lejre 3,4 464 0,7 

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 23. 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. 28198154.  
 


