Permitterte arbeidssøkere
AV MARIT THORESEN

SAMMENDRAG
Antall permitterte har gått betydelig ned i løpet av de
siste par årene i takt med bedringen på arbeidsmarkedet. I februar 2006 var 5 380 personer permittert
mot 8 682 i samme måned i 2004. Nedgangen kan
også skyldes endringer i regelverket for permitteringer, arbeidsgivers lønnspliktperiode har økt og
antall uker med lønnskompensasjon fra Aetat er
redusert de siste årene. Det kan ha medført at
arbeidsgiver har en høyere terskel for å permittere.
Permitteringer er betinget av sterke sesongvariasjoner både i fiskeindustrien og i andre yrker som er
utsatt for permitteringer. I fiskeindustrien er flest
permittert i sommersesongen, mens starten av året
er en utsatt periode for andre yrker.
I 2005 var det i antall flest permitterte i Hordaland
og Nordland. Størst andel permitterte av alle delvis
sysselsatte og helt ledige var det imidlertid i Sogn og
Fjordane og Finnmark hvor permitteringer fra fiskeindustrien er relativt utbredt. De mest utsatte
yrkene er innenfor industri og bygg- og anleggsarbeid, herunder vei- og anleggsarbeidere, rørleggere,
støpere, sveisere, platearbeidere, og prosess- og
maskinoperatører.
Permitterte skiller seg betydelig fra andre helt
ledige og delvis sysselsatte som er registrert ved
Aetat. I gjennomsnitt er de eldre enn andre arbeidssøkere. Det er flere menn enn kvinner som blir permittert, dette gjelder spesielt yrker utenfor fiskeindustrien. Det skyldes at yrker som er utsatt for
permitteringer i stor grad er mannsdominerte.
Utdanningsnivået blant permitterte er også betydelig
lavere enn for andre arbeidssøkere. Med unntak av
permitterte i fiskeindustrien er innvandrere med
bakgrunn fra land utenfor OECD betydelig underrepresentert.
Det er vanlig å være gjenganger som permittert. Av
de som var registrert som permittert i februar 2006
hadde hele 39 prosent vært registrert med samme
status minst en gang tidligere i løpet av de siste to
årene. Yrker med en stor andel gjengangere er blant
annet vei- og anleggsarbeidere, gartneriarbeidere og
anleggsmaskinførere, samt fagarbeidere innen fisk
og fiskeprodukter.

INNLEDNING
I løpet av de siste årene har antall permitterte gått
betydelig ned i takt med bedre utsikter på arbeidsmarkedet. I februar 2006 var det registrert totalt
5 380 permitterte i Aetats register, det utgjorde
0,2 prosent av arbeidsstyrken. I denne artikkelen vil vi
se på hva som kjennetegner permitterte arbeidssøkere sammenlignet med andre ordinære arbeidssøkere, og i hvilken grad det er vanlig for permitterte
å være såkalt «gjenganger» i Aetat.
Å være permittert innebærer at man er midlertidig
helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt på grunn av
innskrenkning i driften, eller på grunn av arbeidsstans bestemt av arbeidsgiver. Permitteringen må
skyldes markedsmessige forhold som mangel på
arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke
rår over, for eksempel brann, flom og lignende.
Arbeidsforholdet består i permitteringsperioden, og
arbeidstakeren har både rett og plikt til å gå tilbake
til arbeidet når permitteringen opphører.
De ansatte skal som hovedregel få beskjed om
permitteringen i minst 14 dager før permitteringen
trer i kraft. Når varselperioden er utløpet har
arbeidsgiver plikt til å betale lønn for en periode på
10 fulle arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden er arbeidsgiver løst fra plikten til å betale lønn i
inntil 34 uker1 innenfor en 18 måneders periode.
Permitterte kan søke om dagpenger fra Aetat i permitteringsperioden for å kompensere tapt arbeidsfortjeneste. Arbeidstakeren må imidlertid fylle vanlige vilkår for rett til dagpenger. Arbeidsgivere i
fiskeindustrien er i en særstilling på grunn av at de er
unntatt fra lov om lønnsplikt ved permittering. Den
begrensede permitteringsperioden med dagpenger
på 34 uker innenfor en 18 måneders periode gjelder
ikke for fiskeindustrien. Permittering med dagpenger
følger her dagpengeperiodens lengde.
I løpet av de siste årene har det vært en rekke
endringer i regelverket for permitterte. Siden 2002
har antallet uker man kan motta dagpenger variert
mellom 26 til 52 uker innenfor en 18 måneders periode. I tillegg har arbeidsgivers lønnspliktperiode
variert mellom 3 og 10 dager i samme periode.
Regelverkendringer kan medføre at arbeidsgiver i
perioder med lang lønnskompensasjon fra Aetat permitterer lengre. Perioder med lang lønnspliktperiode
for arbeidsgiver kan trekke i motsatt retning,
arbeidsgiver permitterer mindre.
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UTVIKLINGEN I ANTALL PERMITTERTE
Tabell 1 viser at antallet helt eller delvis permitterte
utgjør en relativt liten andel av helt ledige og delvis
sysselsatte totalt sett, kun hhv 6 og 3 prosent i
4. kvartal 2005. Arbeidstakere i fiskeindustrien utgjør
en betydelig andel av de permitterte, samlet sett hele
35 prosent i 4. kvartal 2005.

Tabell 1:
Antall delvis sysselsatte, delvis permitterte,
helt ledige og helt permitterte. 4. kvartal 2005,
gjennomsnitt.

Delvis sysselsatte

40777

100 %

Ikke permitterte
38532
Permitterte utenfor fiskeindustrien
1197
Permitterte fra fiskeindustrien 1048

94 %
3%
3%

Figur 1 viser utviklingen i antall helt og delvis permitterte fra januar 1995 til februar 2006 (sesongjustert). I denne perioden har utviklingen for permitterte
vært noe forskjellig fra utviklingen for helt ledige
generelt. Fra høsten 1998 til våren 1999 økte antall
permitteringer betydelig på tross av at arbeidsledigheten generelt var stabil. En av årsakene til dette var
lav oljepris, og dermed lavere oljeinvesteringer som
igjen medførte nedgang i oljerelatert industri. I perioden fra sommeren 2003 til februar 2006 gikk antall
permitterte derimot betydelig ned. Dette skyldes
bedrede konjunkturer. I tillegg er grunn til å tro at
nedgangen skyldes innstramninger i regelverket for
permitteringer i denne perioden. Maksimum lønnskompensasjon fra Aetat ble fra 1. januar 2003 redusert fra 52 til 26 uker. Videre ble arbeidsgivers plikt
til å betale lønn etter at permitteringen er iverksatt
utvidet fra 3 til 10 dager fra og med 1. januar 2004.
Dette kan ha medført at arbeidsgiver fikk en høyere
terskel for å permittere.

STERKE SESONGVARIASJONER
Helt ledige

74300

100 %

Ikke permitterte
72336
Permitterte utenfor fiskeindustrien
1521
Permitterte fra fiskeindustrien
444

97 %
2%
1%
KILDE: AETAT

Permitteringer er i sterk grad preget av sesongvariasjoner, både på grunn av konjunkturer og på grunn
av sesongbetinget tilgang på råstoff til fiskeindustrien. Sesongvariasjonene utvikler seg imidlertid
ulikt for fiskeindustrien og andre yrker som er utsatt
for permitteringer. Utviklingen over de siste par
årene presenteres derfor separat for de to gruppene.

Permitteringer utenfor fiskeindustrien

Figur 1:
permitterte2

Utviklingen i antall helt og delvis
og
antall helt ledige. Januar 1995 til februar 2006.
Justert for sesongvariasjoner3.

Figur 2 viser utviklingen i antall helt og delvis permitterte utenfor fiskeindustrien fra januar 2004 til
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Det er brudd i statistikken over antall permitterte fra og med
1. januar 2004. Det er beregnet tilbakegående tall til 1. januar 2003.
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desember 2005 uten sesongkorrigering. Figuren
viser i likhet med figur 1 at antall permitterte er
redusert betydelig siden starten av 2004. Felles for
de to siste årene er allikevel at antallet permitterte er
relativt høyt i starten av året men reduseres frem
mot sommeren. Fra sommeren og frem mot nyttår
ligger antall permitterte forholdsvis stabilt. Det er
ofte lavere aktivitet i bygge- og anleggsbransjen og i
industrien i januar og februar. Delvis skyldes dette
vanskelige arbeidsforhold på vinteren, delvis skyldes
det at mange kontrakter går ut ved årsskiftet.

Permitterte fra fiskeindustrien
Sesongvariasjonene i fiskeindustrien følger en annen
kurve som i stor grad skyldes sesongbetinget tilgang
på råstoff. Figur 3 viser at det i løpet av året er flest
helt ledige permitterte i sommermånedene og færrest om høsten og senvinteren. Figuren viser kun helt
ledig permitterte fra fiskeindustrien da antall delvis
permitterte har en annen utvikling gjennom året.
Mens nivået for permitteringer utenfor fiskeindustrien var lavere i 2005 enn i 2004, var nivået om lag
jevnt for yrker innenfor fiskeindustrien.

PERMITTERTE ER I GJENNOMSNITT ELDRE
ENN HELT LEDIGE
I den videre analysen vil vi se på i hvilken grad permitterte skiller seg fra andre ordinære arbeidssøkere
når det gjelder alder, kjønn, bosted, innvandrerbak-

grunn, utdanning og yrkespraksis. Populasjonen
består av alle delvis sysselsatte og helt ledige som var
«innom» Aetat i 2005. Dersom arbeidssøkeren har
vært innom Aetat som både ikke- permittert og permittert i løpet av 2005, er status som permittert prioritert. Totalpopulasjonen utgjør 312 065 personer4.
Delvis sysselsatte og helt ledige (ikke permitterte)
presenteres samlet. Det samme gjelder delvis og
helt permitterte.
Figur 4 viser at permitterte er betydelig eldre enn
gjennomsnittet for helt ledige og delvis sysselsatte5.
Gjennomsnittsalderen for permitterte er 40 år mot
35 år i sammenligningsgruppen av helt ledige og
delvis sysselsatte. Dette gjelder også for arbeidssøkere med yrkesbakgrunn fra industri og bygg- og
anleggsarbeid. Blant arbeidssøkere under 30 år er
det relativt få permitterte. Størst andel finner vi i
gruppen 30-39 år. I forhold til registrert ledige er det
imidlertid en overrepresentativitet av permitterte i
godt voksen alder. Dette gjelder både i fiskeindustrien og innenfor andre yrker.
Det er flere menn enn kvinner som blir permittert.
Dette har sannsynligvis sammenheng med at yrker
hvor permitteringer er vanlig som regel er manns-

4

5

Antall personer innom de to statusene separat er høyere på grunn av at
samme person kan ha vært innom flere statuser i løpet av året (jfr tall i
Årsmeldingen for Aetat 2005)
Andelen helt ledige og delvis sysselsatte vil avvike noe fra månedstatistikken på grunn av at dette ikke er beholdningtall, men tall over alle som
har vært innom Aetat i 2005.

Figur 3:

Figur 4:

Utviklingen i antall helt permitterte innenfor
fiskeindustrien. Januar 2004 til desember 2005.

Prosentandelen helt ledige og delvis sysselsatte,
helt/ delvis permittert, etter alder. Arbeidssøkere
som var innom Aetat i 2005.
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dominert. Permitterte fra fiskeindustrien består av
44 prosent kvinner og 56 prosent menn, men differansen er betydelig større for andre permitterte hvor
andelen menn utgjør hele 77 prosent.
Innvandrere med bakgrunn utenfor OECD land er i
liten grad permittert sammenlignet med andre
arbeidssøkere. Av permitterte arbeidssøkere som var
innom Aetat i 2005 hadde kun 5 prosent bakgrunn fra
et land utenfor OECD i 2005. Dette har sammenheng
med at innvandrere er underrepresentert i industrien. Dette stiller seg imidlertid annerledes for
fiskeindustrien hvor hele 15 prosent av de permitterte hadde denne bakgrunnen. Til sammenligning
hadde 13 prosent innvandrerbakgrunn av de delvis
sysselsatte og helt ledige.
Utdanningsnivået er også vidt forskjellig for permitterte sammenlignet med andre arbeidssøkere.
Utdanningsnivået er imidlertid generelt lavt blant
arbeidssøkere med yrkesbakgrunn fra industri og
bygg- og anleggsarbeid. Sannsynligheten for å bli
permittert er svært liten for personer med høyere
utdanning, over 80 prosent av de permitterte har
utdanning på videregående skole-nivå eller lavere.

Figur 5:
Prosentandelen helt ledige og delvis sysselsatte,
helt/ delvis permittert fra fiskeindustrien og
helt/delvis permittert fra øvrige yrker, etter fylke.
Arbeidssøkere som var innom Aetat i 2005.
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17 Nord-Trøndelag
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09 Aust-Agder
16 Sør-Trøndelag
10 Vest-Agder
11 Rogaland
08 Telemark
07 Vestfold
06 Buskerud
04 Hedmark
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
0%

STORE GEOGRAFISKE FORSKJELLER
Av alle som var permittert i 2005 finner vi flest bosatt
i Hordaland og Nordland. Men siden dette kan gi et
bilde av hvor folkerike de ulike fylkene er, presenterer vi andel permitterte av alle delvis sysselsatte og
helt ledige i hvert enkelt fylke (figur 5).
Figuren viser at permitterte samlet sett utgjør en
størst andel av arbeidssøkerne i Sogn og Fjordane og
Finnmark. I de to fylkene utgjør de permitterte hhv 16
og 14 prosent av alle helt ledige og delvis sysselsatte
totalt. Permitteringer fra fiskeindustrien utgjør en
betydelig andel i disse fylkene. I antall er det flere
permitterte fra fiskeindustrien i Nordland, men på
grunn av lave ledighetstall i Sogn og Fjordane generelt sett blir andelen i dette fylket større.
Permitteringer utenfor fiskeindustrien er også
utbredt i industrifylker som Hordaland, Aust-Agder,
Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt Oppland
sammenlignet med de resterende fylkene.
Lavest andel permitterte finner vi i Oslofjordfylkene og i Hedmark. I Oslo utgjorde de permitterte
en forsvinnende liten andel av arbeidssøkerne i 2005.
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Figur 6:
Prosentandelen helt ledige og delvis sysselsatte,
helt/ delvis permittert fra fiskeindustrien og
helt/delvis permittert fra øvrige yrker, etter yrkespraksis. Arbeidssøkere som var innom Aetat i 2005.
Vei- og anleggsarbeidere
Rørleggere
Støpere, sveisere, platearbeidere o.l.
Prosess- og maskinoperatører
Elektrikere, elektronikere og lignende
Annet bygge- og anl.arb. inkl. hj.arbeid
Mekanikere
Tømrere og snekkere
Ingeniører og teknikere
Siv.ingeniører, siviliarktitekter. o.l.

YRKESBAKGRUNN
Av alle permitterte i 2005 hadde flest en yrkesbakgrunn fra industriarbeid og bygg- og anleggsarbeid. Permitterte fra fiskeindustrien kom naturlig
nok i størst grad fra industriarbeid, herunder
prosess- og maskinoperatørarbeid.
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Figur 6 viser de 10 yrkene med størst andel permitterte av alle helt ledige og delvis sysselsatte.
I 2005 utgjorde ikke vei- og anleggsarbeiderne
noen stor gruppe av arbeidssøkerne. Men en relativt
stor andel var registrert som permittert (37 prosent).
Blant registrert helt ledige og delvis sysselsatte rørleggere var mer enn èn av fire permittert.
Blant støpere, sveisere og platearbeidere samt
prosess og maskinoperatører, yrkeskategorier med
langt flere arbeidssøkere, var det også en betydelig
andel permitterte i 2005, hhv 25 og 23 prosent.
Blant førskolelærere, lærere, hjelpepleiere og
sykepleiere og andre medisinske yrker forekom det
nesten ikke permitteringer i 2005, mindre enn 1 prosent av alle registrerte helt ledige og delvis sysselsatte.

konjunkturelle tilfellene til gjentakstilfellene. Det er
rimelig å anta at arbeidstakerne som blir hyppig permittert ofte arbeider i bedrifter/bransjer med strukturelle problemer.

GJENGANGERE OG YRKESPRAKSIS6
Den store majoriteten av gjengangerne kommer fra
industri og bygge- og anleggsarbeid, men enkelte
yrker innenfor de to store hovedgruppene skiller seg

Figur 7:
Andelen gjengangere blant permitterte etter yrke
(utenfor fiskeindustrien). Gjengangere i yrker med
minst 40 permitterte. 12 yrker med størst andel
gjengangere, februar 2006.

GJENGANGERE

Vei- og anleggsarbeidere

Det er ikke uvanlig at samme person blir permittert
på samme tid hvert år. I den videre analysen vil vi se
på «gjengangere» over en to års periode. Gjenganger
betyr at vedkommende registreres to ganger eller
mer i denne perioden. Vi tar utgangspunkt i tall for
februar siden dette er en måned med relativt mange
permitteringer (jfr. figur 2). Permitteringer innenfor
fiskeindustrien ekskluderes fra analysen.
Tabell 2 viser at antall gjengangere har økt siden
februar 2003. 39 prosent av de permitterte var gjengangere februar 2006 mot 31 prosent i 2003. Dette
kan skyldes flere forhold. I samme periode har permitteringsperioden blitt redusert. Det kan ha medført
at arbeidsgiver permitterer oftere enn de gjorde tidligere i perioder hvor de kunne permittere lengre. Et
annet forhold som kan bidra til flere gjengangere er
bedrede muligheter på arbeidsmarkedet. Vi vet at fra
2003 til 2006 har færre blitt permittert, men av disse
er altså flere gjengangere. Det kan skyldes at det er
en endret sammensetning av de permitterte fra de
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6
Det er utbredt å være «gjenganger» blant permitterte fra fiskeindustrien,
herunder «bearbeiding av fisk og fiskeprodukter», men denne yrkesgruppen er ikke inkludert i denne analysen.

Tabell 2:
Antall perioder som permittert siste 2 år. Brudd under 14 dager er glattet. Permitteringer utenfor fiskeindustrien.

Gjengangere

Feb. 03

Feb. 04

Feb. 05

Feb. 06

1
2
3
4
5
6 og 7

9333
3495
579
78
13
0

69%
26%
4%
1%
0%
0%

7423
2675
1149
283
53
6

64%
23%
10%
2%
0%
0%

3672
1545
856
140
26
2

59%
25%
14%
2%
0%
0%

2352
891
531
53
6
0

Totalt

13498

100%

11589

100%

6241

100%

3833

61%
23%
14%
2%
0%
0%
100%
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ut med en høy andel gjengangere. Her tar vi utgangspunkt i permitteringer ved utgangen av februar 2006
og identifiserer de som har hatt en eller flere permitteringsperiode bak seg de siste to årene. Vi presenterer kun yrkesgrupper med minimum 40 permitterte. Figur 7 viser andel gjengangere blant alle
permitterte i hver enkelt yrkesgruppe.
Vi har sett tidligere at som vei- og anleggsarbeider
er det ikke uvanlig å være permittert. I denne yrkesgruppen er det heller ikke uvanlig å være gjenganger,
hele 82 prosent av de permitterte i denne yrkesgruppen har vært permittert tidligere. Andre grupper med

tidligere permitteringsperioder bak seg er gartneriarbeidere, anleggsmaskinførere, og betong- og
grunnarbeidere (bygg).
Fylker med en relativt høy andel permitterte har
også den største andelen gjengangere: Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal og Vest-Agder. I disse
fylkene har omlag halvparten av de permitterte en
eller flere perioder bak seg som permittert i løpet av
de siste 2 årene. Inkluderer vi yrker fra fiskeindustrien finner vi også en rekke gjengangere blant de
permitterte i de tre nordligste fylkene.
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