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Regional beskæftigelse 
 

Mange nye kommuner topper 
listen over jobfremgang 
 

Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og År-

hus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med. Ser man på de tyve kom-

muner med størst jobfremgang, er der således 15 nye på top-20-listen, heriblandt flere kommu-

ner fra Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og Nordjylland. De tre sidstnævnte lands-

dele har også fået flere kommuner, hvor jobfremgangen det seneste år har været over lands-

gennemsnittet. 

 

af cheføkonom Erik Bjørsted 23. januar 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Hidtil har jobfremgangen på det danske arbejdsmarked været tydeligst i og omkring de 
store byer, som København og Århus. 
 

• Opsvinget har dog de seneste år stille og roligt bredt sig. Ser man på de tyve kommuner 
med størst jobfremgang det seneste år, er der således 15 nye kommuner på dette års 
top-20-liste, heriblandt flere kommuner fra landsdele som Østsjælland, Vest- og Syd-
sjælland, Sydjylland og Nordjylland. 

 

• Samtidig har landsdelene Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og Nordjylland fået flere 
kommuner, hvor jobfremgangen det seneste år har været over landsgennemsnittet. 

 
• I Vest- og Sydsjælland, Fyn og Nordjylland er der trods fremgangen fortsat mange ar-

bejdsløse pr. ledig stilling. 
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Stor udskiftning i top-20 kommuner med størst jobfremgang 

Siden foråret 2013 er beskæftigelsen vokset næsten uafbrudt måned efter måned. I begyndelsen af op-

svinget var jobfremgangen mest koncentreret omkring København og Århus, men opsvinget på det dan-

ske arbejdsmarked har stille og roligt bredt sig til resten af landet.  

 

Som det fremgår af figur 1, var jobfremgangen fra 2014-2015 særlig stærk omkring København og Århus. 

Derimod var der tilbagegang i flere nordjyske kommuner samt i kommuner i Vest- og Sydsjælland og på 

Fyn. 

 

Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsen 2014-2015 

 

Anm.: Der ses på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Beskæftigelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede, 

og beskæftigelsen er inddelt efter arbejdsstedkommune. Man skal være opmærksom på, at ændringen i beskæftigelsen i de enkelte kommuner kan 

være påvirket af organisatoriske ændringer i virksomhederne. Hvis en virksomhed eksempelvis bygger et nyt og større hovedkvarter eller flytter 

adresse kan der forekomme ekstraordinært store stigninger i beskæftigelsen det år. Derfor skal de procentvise ændringer i beskæftigelsen i de 

enkelte kommuner også tages med visse forbehold. 

Kilde: AE på baggrund af STAR. 

 

De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der fra 3. kvartal 2015 

til 3. kvartal 2016 har været jobfremgang i 62 af landets kommuner. Det er 8 færre end sidste år, hvilket 

man dog ikke skal lægge for meget i, da de seneste måneder kan være påvirket af forsinkede indberet-

ninger. Til gengæld er det interessant, at de nye tal viser, at jobfremgangen har bredt sig til nye kommu-

ner, som ligger udenfor de store byer. Det fremgår af figur 2.  
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De nordjyske kommuner Jammerbugt og Hjørring er kommet bedre med, ligesom kommuner som Vejle, 

Herning og Billund har markeret sig pænt. Også i det hårdt plagede Vest– og Sydsjælland kan man notere 

sig en fremgang – bl.a. i Slagelse Kommune, ligesom kommuner som Faxe og Guldborgsund, som indtil 

nu ikke har mærket meget til opsvinget, det seneste år også har oplevet en jobfremgang, som ligger tæt 

på eller lidt over landsgennemsnittet. 

    

Figur 2. Udviklingen i beskæftigelsen 2015-2016 

 

Anm.: Der ses på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. Beskæftigelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede, 

og beskæftigelsen er inddelt efter arbejdsstedkommune. Man skal være opmærksom på, at ændringen i beskæftigelsen i de enkelte kommuner kan 

være påvirket af organisatoriske ændringer i virksomhederne. Hvis en virksomhed eksempelvis bygger et nyt og større hovedkvarter eller flytter 

adresse kan der forekomme ekstraordinært store stigninger i beskæftigelsen det år. Derfor skal de procentvise ændringer i beskæftigelsen i de 

enkelte kommuner også tages med visse forbehold. 

Kilde: AE på baggrund af STAR. 

 

Ser man på de 20 kommuner, som har oplevet den kraftigste jobfremgang, er der i forhold til sidste år 

15 nye kommuner på top-20-listen – heriblandt Holbæk og Slagelse fra Vest- og Sydsjælland, Solrød og 

Roskilde fra Østsjælland, Rebild fra Nordjylland samt Billund og Vejle fra Sydjylland. 

 

Ser man på alle kommuner, der har haft en højere fremgang end landsgennemsnittet, er der det seneste 

år kommet flere kommuner fra Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og Nordjylland på den liste.  
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Tabel 1. Top-20 liste over kommuner med størst jobfremgang 
 2014-2015  2015-2016 

 Pct.  Pct. 

Gladsaxe 14,9 Vallensbæk 15,2 

Lejre 6,8 Herlev 6,1 

Allerød 6,6 Hvidovre 5,5 

Furesø 6,3 Holbæk 4,6 

Gentofte 5,6 Læsø 4,3 

Kerteminde 5,3 Billund 4,1 

Høje-Tåstrup 5,1 Slagelse 4,0 

Sorø 4,0 Halsnæs 3,8 

Ringsted 3,9 Lyngby-Taarbæk 3,7 

Samsø 3,4 Lejre 3,5 

Tårnby 3,3 Ringsted 3,2 

Frederikssund 3,2 Brøndby 3,1 

Middelfart 3,1 Høje-Tåstrup 3,0 

Køge 3,1 Solrød 2,8 

Odder 3,1 Herning 2,7 

Aabenraa 3,1 Roskilde 2,5 

Dragør 2,8 Vejle 2,5 

Hedensted 2,7 København 2,1 

Halsnæs 2,7 Rebild 1,9 

Egedal 2,6 Køge 1,8 

Anm.: Der ses på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 og fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. Beskæfti-

gelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede, og beskæftigelsen er inddelt efter arbejdsstedkommune. Man skal være opmærksom på, at ændringen i 

beskæftigelsen i de enkelte kommuner kan være påvirket af organisatoriske ændringer i virksomhederne. Hvis en virksomhed eksempelvis bygger 

et nyt og større hovedkvarter eller flytter adresse kan der forekomme ekstraordinært store stigninger i beskæftigelsen det år. Derfor skal de pro-

centvise ændringer i beskæftigelsen i de enkelte kommuner også tages med visse forbehold. 

Kilde: AE på baggrund af STAR. 

 

Fortsat mange arbejdsløse pr. ledig stilling i Vest- og Sydsjælland og på Fyn 

På trods af jobfremgangen er der mange steder i landet fortsat mange arbejdsløse i forhold til antallet af 

ledige stillinger. I landsdelen Vest- og Sydsjælland var der i 3. kvartal 2016 således 14 registrerede ar-

bejdsløse pr. stilling, som var slået op i de arbejdsløses jobdatabase, Jobnet. Før krisen i 2. kvartal 2008 

var der til sammenligning 5 registrerede arbejdsløse pr. ledig stilling. Det fremgår af tabel 2, hvor man 

kan se antallet af arbejdsløse pr. ledig stilling i de arbejdsløses jobdatabase, Jobnet. 

 

Der er naturligvis flere ledige stillinger på arbejdsmarkedet end dem, der slås op på Jobnet, men tallene 

giver alligevel en indikation af, hvor hård konkurrencen om de ledige job er i de enkelte landsdele. Sam-

tidig er arbejdsløse, som en del af deres rådighedsforpligtigelse, forpligtiget til at tjekke jobopslag på 

Jobnet. Tjekker de arbejdsløse ikke ledige stillinger på Jobnet, risikerer de således sanktioner, hvorfor 

Jobnet, er en vigtig del af de arbejdsløses jobunivers. Endelig skal man også være opmærksom på, at der 

udover de registrerede arbejdsløse også er arbejdsløse, som ikke er registreret som arbejdsløse.  
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På trods af at opsvinget er kommet til flere vest- og sydsjællandske kommuner, er man altså her fortsat 

mærket af krisen.  

 

Det samme gør sig gældende i Nordjylland, hvor der i dag er ca. 12 arbejdsløse pr. ledig stilling mod 4 

før krisen satte ind samt på Fyn, hvor der i 3. kvartal 2016 var mere end 10 arbejdsløse pr. ledig stilling 

mod knapt 5 arbejdsløse pr. ledig stilling før krisen. 

 

Den landsdel med færrest arbejdsløse pr. ledig stilling er Vestjylland, hvor der er lidt mere end 7 arbejds-

løse pr. ledig stilling, hvor der før krisen kun var lidt mere end to arbejdsløse pr. ledig stilling. 

 

Tabel 2. Arbejdsløse pr. ledig stilling i Jobnet i de forskellige landsdele 
 I dag Før Krisen 

Byen København 7,4 5,4 

Københavns omegn 7,4 4,3 

Nordsjælland 8,9 3,7 

Bornholm 9,4 10,0 

Østsjælland 8,5 3,9 

Vest- og Sydsjælland 14,1 5,3 

Fyn 10,6 4,6 

Sydjylland 8,0 1,9 

Østjylland 7,6 2,5 

Vestjylland 6,9 2,4 

Nordjylland 12,2 4,4 

Hele landet 8,3 3,6 

Anm: Der ses på antallet af ledige stillinger i Jobnet på en gennemsnitsdag i forhold til antallet af registrerede arbejdsløse opgjort i fuldtidsperso-

ner. Data er sæsonkorrigeret. 

Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regional beskæftigelse 
Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang 

  6 

Bilag. Beskæftigelsesudviklingen  
 

Bilagstabel A. Væksten i lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på kommuner (pct.) 

Kommune 
2014-

2015 

2015-

2016 
Kommune 

2014-

2015 

2015-

2016 
Kommune 

2014-

2015 

2015-

2016 

Albertslund 2,3 -0,5 Hillerød -2,7 1,2 Rebild 2,0 1,9 

Allerød 6,6 0,6 Hjørring -1,5 1,8 
Ringkøbing-

Skjern 
0,6 0,8 

Assens 2,5 -0,9 Holbæk -0,2 4,6 Ringsted 3,9 3,2 

Ballerup 0,7 1,6 Holstebro 1,3 -0,1 Roskilde 1,7 2,5 

Billund 1,4 4,1 Horsens 1,6 -1,2 Rudersdal 1,0 -0,2 

Bornholm -0,6 1,0 Hvidovre 1,7 5,5 Rødovre -0,3 -0,1 

Brøndby 0,8 3,1 Høje-Tåstrup 5,1 3,0 Samsø 3,4 -3,0 

Brønderslev 0,3 -4,0 Hørsholm 2,3 1,6 Silkeborg -0,6 0,7 

Dragør 2,8 -0,9 Ikast-Brande 0,0 -0,6 Skanderborg 1,9 1,8 

Egedal 2,6 0,8 Ishøj 2,3 -4,0 Skive -0,5 0,9 

Esbjerg 0,9 -1,7 Jammerbugt -3,7 1,5 Slagelse 0,9 4,0 

Fanø 0,7 1,5 Kalundborg 1,0 -5,7 Solrød 2,1 2,8 

Favrskov 2,2 1,4 Kerteminde 5,3 1,6 Sorø 4,0 -2,0 

Faxe 0,0 1,7 Kolding 0,5 0,9 Stevns -3,2 -0,4 

Fredensborg 0,4 0,6 København 1,0 2,1 Struer -4,5 -0,5 

Fredericia 1,8 1,3 Køge 3,1 1,8 Svendborg -1,9 1,1 

Frederiksberg 1,9 -1,6 Langeland 1,3 -0,6 Syddjurs 0,5 0,4 

Frederiks-
havn 

0,6 -2,0 Lejre 6,8 3,5 Sønderborg -2,2 -2,1 

Frederiks-
sund 

3,2 0,1 Lemvig 0,5 -4,6 Thisted -0,4 -0,1 

Furesø 6,3 -4,5 Lolland -1,4 -1,8 Tønder 0,2 -0,4 

Faaborg-
Midtfyn 

-1,2 -0,4 
Lyngby-Taar-
bæk 

-2,3 3,7 Tårnby 3,3 1,4 

Gentofte 5,6 -1,6 Læsø -1,9 4,3 Vallensbæk -0,3 15,2 

Gladsaxe 14,9 1,0 Mariagerfjord 1,3 1,0 Varde 0,2 0,3 

Glostrup -0,9 -2,2 Middelfart 3,1 0,2 Vejen 2,2 -1,2 

Greve 1,7 0,2 Morsø 0,0 -1,0 Vejle 0,9 2,5 

Gribskov -3,0 0,9 Norddjurs -0,4 1,4 
Vesthimmer-
land 

0,8 -0,9 

Guldborg-
sund 

-0,4 1,4 Nordfyns -0,1 -2,4 Viborg 0,2 -1,0 

Haderslev -2,2 1,7 Nyborg -1,0 -1,1 Vordingborg 0,4 -0,4 

Halsnæs 2,7 3,8 Næstved -0,5 -0,5 Ærø 0,5 1,1 

Hedensted 2,7 0,8 Odder 3,1 0,4 Aabenraa 3,1 1,7 

Helsingør 1,0 1,1 Odense 0,8 1,0 Aalborg 2,1 1,7 

Herlev 1,9 6,1 Odsherred 1,2 -2,4 Aarhus 2,3 1,6 

Herning 0,6 2,7 Randers 0,5 0,9    

Anm.: Der ses på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 og fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. Beskæfti-

gelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede, og beskæftigelsen er inddelt efter arbejdsstedkommune. Man skal være opmærksom på, at ændringen i 

beskæftigelsen i de enkelte kommuner kan være påvirket af organisatoriske ændringer i virksomhederne. Hvis en virksomhed eksempelvis bygger 

et nyt og større hovedkvarter eller flytter adresse kan der forekomme ekstraordinært store stigninger i beskæftigelsen det år. Derfor skal de pro-

centvise ændringer i beskæftigelsen i de enkelte kommuner også tages med visse forbehold. 

Kilde: AE på baggrund af STAR.   
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Bilagstabel B. Væksten i lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på kommuner siden 2013 (pct.) 

Kommune 2013-2016 Kommune 2013-2016 Kommune 2013-2016 

Albertslund 2,0 Hillerød 0,9 Rebild 3,4 

Allerød 0,3 Hjørring -1,1 Ringkøbing-Skjern 1,6 

Assens -0,9 Holbæk 1,5 Ringsted 4,8 

Ballerup -0,9 Holstebro 1,3 Roskilde 5,5 

Billund 4,8 Horsens 1,5 Rudersdal 0,0 

Bornholm -0,3 Hvidovre 10,4 Rødovre -1,1 

Brøndby 8,5 Høje-Tåstrup 13,2 Samsø 4,0 

Brønderslev -3,4 Hørsholm 5,2 Silkeborg -0,5 

Dragør 2,9 Ikast-Brande 2,3 Skanderborg 6,5 

Egedal 4,9 Ishøj -2,7 Skive 0,4 

Esbjerg 0,2 Jammerbugt 0,2 Slagelse 12,7 

Fanø -0,4 Kalundborg -3,1 Solrød 8,2 

Favrskov 3,8 Kerteminde 8,8 Sorø 3,8 

Faxe 3,9 Kolding 0,1 Stevns -2,7 

Fredensborg 2,3 København 4,8 Struer -6,9 

Fredericia 4,4 Køge 10,4 Svendborg 0,4 

Frederiksberg 10,2 Langeland 2,0 Syddjurs -0,3 

Frederikshavn -3,4 Lejre 12,5 Sønderborg -5,5 

Frederikssund 6,1 Lemvig -2,5 Thisted -2,3 

Furesø 3,9 Lolland -4,3 Tønder -3,6 

Faaborg-Midtfyn -3,8 Lyngby-Taarbæk 1,4 Tårnby 4,7 

Gentofte 6,5 Læsø 14,3 Vallensbæk 14,6 

Gladsaxe 17,9 Mariagerfjord 0,0 Varde -0,1 

Glostrup -6,1 Middelfart 9,2 Vejen 5,2 

Greve 4,4 Morsø -0,9 Vejle 4,4 

Gribskov -1,2 Norddjurs 1,4 Vesthimmerland -2,3 

Guldborgsund -1,0 Nordfyns -0,8 Viborg -1,8 

Haderslev -1,2 Nyborg -2,0 Vordingborg -1,2 

Halsnæs 5,2 Næstved -2,2 Ærø 1,7 

Hedensted 4,8 Odder 1,6 Aabenraa 6,8 

Helsingør 2,0 Odense 1,6 Aalborg 3,5 

Herlev 7,6 Odsherred -3,7 Aarhus 6,2 

Herning 4,1 Randers 0,4   

Anm.: Der ses på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2016. Beskæftigelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede, 

og beskæftigelsen er inddelt efter arbejdsstedkommune. Man skal være opmærksom på, at ændringen i beskæftigelsen i de enkelte kommuner kan 

være påvirket af organisatoriske ændringer i virksomhederne. Hvis en virksomhed eksempelvis bygger et nyt og større hovedkvarter eller flytter 

adresse kan der forekomme ekstraordinært store stigninger i beskæftigelsen det år. Derfor skal de procentvise ændringer i beskæftigelsen i de 

enkelte kommuner også tages med visse forbehold. 

Kilde: AE på baggrund af STAR. 

 


