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Arbeidsmarkedet nå – januar 2019  
”Arbeidsmarkedet nå” er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
Notatet er skrevet av Eugenia Vidal-Gil, Eugenia.Vidal-Gil@nav.no, 1.februar2019. 
 
Nedgang i bruttoledigheten 
Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) gikk ned med 1 300 personer i 
januar, ifølge tall som er sesongkorrigert og justert for bruddet som innføring av forenklet 
registrering medførte fra november 2018. Antallet helt ledige falt med 1 200 personer fra desember 
til januar, mens antallet arbeidssøkere på tiltak falt med 100. Se nærmere forklaring om bruddet i 
statistikken under Spesielle forhold nederst i dette notatet. 
 
I januar var 86 400 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 
Bruttoledigheten utgjør nå 3,1 prosent av arbeidsstyrken mot 3,3 prosent i fjor. 71 000 personer var 
registrert som helt ledige. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme som for ett år 
siden. 15 200 arbeidssøkere deltok på tiltak i januar, som utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.  
 
Ifølge bruddjusterte tall var bruttoledigheten i januar 10 prosent lavere enn i januar i fjor, mens 
antallet helt ledige var 8 prosent lavere. 
 
 
Figur 1. Utviklingen i antallet registrerte helt arbeidsledige, bruttoledigheten og arbeidsledige ifølge SSBs 
arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Sesong- og bruddjusterte tall. Januar 2013 – januar 2019  
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36 800 (43 %) av de som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i januar mottok 
dagpenger. Andelen som mottok dagpenger var på 48 prosent i januar i fjor. 7 prosent mottok 
tiltakspenger, mens 1,2 prosent mottok arbeidsavklaringspenger. Resten kan være mottakere av 
sosialhjelp eller har ingen ytelser fra NAV. 
 
Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var 106 000 personer 
arbeidsledige i november, korrigert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,8 prosent av 
arbeidsstyrken og er 0,2 prosent lavere enn i august. AKU-ledigheten har gjennom 2018 stort sett 
ligget på mellom 3,8 og 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Sysselsettingen har vist en tydelig stigende 
trend det siste året, men har økt noe saktere de siste månedene ifølge sesongjusterte AKU-tall. 
Sysselsettingsprosenten har også tatt seg opp og var i november på 67,7 prosent, eller ett 
prosentpoeng høyere enn i november 2017. Antall personer i arbeidsstyrken tok seg også betydelig 
opp i 2018, noe som har bidratt til å dempe nedgangen i arbeidsledigheten. Yrkesdeltakelsen var på 
70,3 prosent i november 2018, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn på samme tid året før.   
 

Utviklingen i internasjonal økonomi  
OECD venter at det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) vil øke med 3,7 prosent i 2018, som blir 
den høyeste vekstraten siden 2011. Både vekst i investeringene og internasjonal handel avtok 
imidlertid i første halvår av 2018, noe som tyder på at veksten internasjonalt allerede har nådd 
toppen og vil avta framover. I sin siste prognose fra november anslår OECD at det globale BNP vil 
øke med 3,5 prosent både i 2019 og 2020, noe som innebærer en nedjustering på 0,2 prosentpoeng 
hvert år i forhold til anslaget fra mai. Ifølge OECD tilsvarer dette trendveksten for verdens 
økonomi, og vil bidra til at utenlandsk etterspørsel etter norske varer og tjenester fortsetter å øke 
framover, men mindre enn tidligere antatt.  
 
Oppbremsingen i internasjonal handel kan sees i sammenheng med økt proteksjonisme. USA har i 
løpet av året innført høyere toll på flere produkter fra flere land, som videre i ulik grad har iverksatt 
mottiltak ved å heve importsatsene på flere amerikanske produkter.  Handelskonflikten har særlig 
hardnet mellom Kina og USA. I tillegg er flere internasjonale handelsavtaler for tiden under 
reforhandling. Usikkerheten om hvilke regler og avtaler som skal gjelde framover bidrar til å dempe 
investeringene. I desember avtalte USA og Kina en slags våpenhvile på deres handelspolitiske 
konflikt: USA utsetter innføringen av høyere toll på resten av importvarer fra Kina til 1. mars 2019, 
og innen da skal de to landene forhandle om nye bilaterale handelsbetingelser. Det er også knyttet 
stor usikkerhet til Storbritannias utmelding fra EU, som fortsatt er planlagt for mars 2019. 
Regjeringen forsøker nå å reforhandle en avtale som kan bli støttet av parlamentet, men signalene 
fra EU tyder på at det kan bli vanskelig. Utmeldingen kan bli utsatt, men en utmelding uten noen 
form for handelsavtale med EU kan heller ikke utelukkes.   
 
Veksten i eurosonen1 avtok i fjor. Mens BNP økte med solide 0,7 prosent hvert kvartal gjennom 
2017, var BNP-veksten på 0,4 prosent i både første og andre kvartal 2018. BNP-veksten i eurosonen 
avtok ytterligere i tredje kvartal og ble på 0,2 prosent, ifølge tall fra Eurostat. Dette må sees i 
sammenheng med at BNP i Tyskland, som er eurosonens største økonomi, gikk ned med 0,2 
                                                 
1 Eurosonen inkluderer Belgia, Tyskland, Estland, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Østerrike, Portugal, Slovenia, Slovakia og Finland. 
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prosent i tredje kvartal i fjor. En årsak til BNP-nedgangen i Tyskland var lavere bilproduksjon og -
salg som følge av nye utslippsregler.  I tillegg har økte tollsatser og lavere internasjonal handel 
rammet tysk eksport. Industriproduksjonen i eurosonen har avtatt siden juni i fjor. Fra oktober til 
november falt den med 1,7 prosent, og nedgangen var noe større i Tyskland. Dette kan tyde på noe 
lavere vekst i eurosonens BNP i fjerde kvartal 2018.  
 
Arbeidsledigheten i eurosonen har falt sammenhengende i fem år. I november 2018 lå 
arbeidsledigheten på 7,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det laveste nivået på arbeidsledigheten 
siden oktober 2008. Sysselsettingen i eurosonen har også vist en jevn vekst i over fire år. I tredje 
kvartal 2018 økte sysselsettingen imidlertid noe saktere enn tidligere.  
 
I USA tiltok den økonomiske veksten i andre og tredje kvartal 2018. BNP økte med henholdsvis 1,0 
og 0,9 prosent, de høyeste vekstratene på fire år. Både veksten i privat konsum og i offentlige 
utgifter tok seg opp i andre og tredje kvartal, noe som kan sees i sammenheng med den ekspansive 
finanspolitikken vedtatt tidligere på året. Private bruttoinvesteringer økte også i tredje kvartal etter 
null vekst i andre kvartal, mens boliginvesteringene har falt i fem av de seks siste kvartalene. 
Effektene av USAs innføring av høyere tollsatser på flere importprodukter, særlig fra Kina, er 
foreløpig mindre tydelige. I andre kvartal var det nedgang i import og betydelig vekst i eksport, som 
i stor grad kan tilskrives kraftig økning i eksport av soyaprodukter i forkant av økte tollsatser som 
Kina hadde annonsert som mottiltak. I tredje kvartal ble dette delvis reversert, med et fall i 
eksporten samt en økning i importen.  
 
Arbeidsledigheten i USA lå på 3,9 prosent av arbeidsstyrken i desember. Dette er noe høyere enn i 
november, da den var på 3,7 prosent, og som var det laveste nivået på arbeidsledigheten siden 1969. 
Sysselsettingen fortsatte å øke i desember, og økningen var større enn gjennomsnittet for de siste 
tolv månedene. Antall personer i arbeidsstyrken økte imidlertid enda mer enn sysselsettingen i 
desember. Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, vurderer den økonomiske utviklingen i 
USA som solid, men besluttet denne måneden å holde styringsrenten uendret i intervallet 2,25 – 2,5 
prosent. I motsetning til signalene gitt i det foregående rentemøtet i desember, antydet Federal 
Reserve at det nå er mindre sannsynlig at renten vil bli ytterligere hevet i år. Begrunnelsen er lavere 
vekst i Europa og Kina og mindre risiko for økt inflasjon. 

 

Utviklingen i norsk økonomi 
Veksten i BNP for Fastlands-Norge avtok i tredje kvartal i fjor blant annet som følge av tørke og 
nedgang i jordbruksproduksjonen. Ifølge sesongjusterte månedstall fra nasjonalregnskapet har 
veksten i fastlandsøkonomien tatt seg opp etter det og var på 0,6 prosent i perioden september-
november sammenliknet med den foregående tremånedersperioden. De fleste næringene bidro til å 
trekke opp veksten i fastlands-BNP: Produksjonen innen bygg og anlegg, tjenestenæringer og av 
elektrisitet økte fra juni-august til september-november. Produksjonen i industri og bergverk økte 
med 0,4 prosent i samme periode, og det var særlig oljeleverandørene som bidro til det.  
 
I perioden september-november gikk det private konsumet ned med 0,1 prosent sammenliknet med 
juni-august, hovedsakelig som følge av en nedgang i varekonsumet. Bilkjøpene har varierte mye fra 
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måned til måned det siste året, og månedstall fra nasjonalregnskapet viser at dette igjen bidro til et 
fall i varekonsumet på 0,6 prosent i perioden september-november. Tjenestekonsumet har vist en 
mer stabil utvikling det siste året, og tremånedersveksten var på 0,4 prosent.  
 
Boliginvesteringene begynte å falle i andre kvartal 2017, men nedgangen avtok i tredje kvartal i 
fjor. Boliginvesteringene i september-november var 0,1 prosent høyere enn i juni-august. 
Utviklingen i boliginvesteringene følger utviklingen i igangsetting av nye byggeprosjekter. Etter å 
ha falt siden begynnelsen av 2017, begynte igangsettingen av nye boligprosjekter å øke noe igjen i 
fjor vår, ifølge sesongjusterte tall fra SSB. Boligprisene økte også noe i fjor, etter nedgang i 2017. 
Ifølge sesongjusterte tall fra SSB, gikk boligprisene opp i andre, tredje og fjerde kvartal 2018. 
Sammenliknet med fjerde kvartal 2017 var prisen på brukte boliger i gjennomsnitt for hele landet 
2,3 prosent høyere i fjerde kvartal i fjor. Det kan tyde på at boliginvesteringen vil ta seg opp 
framover.  
 
Etter å ha falt med til sammen 40 prosent fra fjerde kvartal 2013 til første kvartal 2018 økte 
oljeinvesteringene med 13,2 prosent i andre kvartal og med ytterligere 1,7 prosent i tredje kvartal. 
Månedstall fra nasjonalregnskapet tyder på at oljeinvesteringene økte videre med 7 prosent fra juni-
august til september-november. Oppgangen i oljeinvesteringene vil bidra til økt produksjon blant 
oljeleverandørene og til høyere aktivitet i fastlandsøkonomien. 
 
 
Nye arbeidssøkere etter yrke 
 
Ved utgangen av januar var 15 900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak 
med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Blant de som ble ledige i januar var de vanligste 
yrkesbakgrunnene ingen (eller ikke oppgitt) yrkeserfaring, butikk- og salgsarbeid samt bygge- og 
anleggsarbeid (figur 2). Til sammen utgjorde disse 40 prosent av de som hadde en 
arbeidssøkervarighet på under fire uker. På grunn av bruddet i statistikken er ikke disse tallene 
sammenliknbare med januar i fjor. Den forenklete registeringsløsningen innebærer at nye 
arbeidssøkere kan fylle ut komplett CV i etterkant av selve registeringen, noe som gjenspeiles i et 
høyt antall nye arbeidssøkere med uoppgitt yrkesbakgrunn.  
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Figur 2. Antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med arbeidssøkervarighet under 4 uker, etter yrkesbakgrunn. 
Januar 2019 
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Bruttoledigheten har falt mest blant ingeniører og ikt-medarbeidere 
Bruttoledigheten gikk ned eller holdt seg stabil2 for de aller fleste yrkesgruppene fra desember til 
januar ifølge brudd- og sesongjusterte tall.3 Nedgangen var størst innen industriarbeid samt 
ingeniør- og ikt-fag. Bruttoledigheten økte noe blant ledere og personer uten eller uoppgitt 
yrkesbakgrunn, men økningen i den sistnevnte gruppen må sees i sammenheng med den forenklete 
registreringsløsningen. 
 
Bruttoledigheten  var i januar også lavere enn i fjor for de aller fleste yrkesgruppene, justert for 
bruddet i statistikken. Ingeniør og ikt-fag (-32 %) hadde den største nedgangen, fulgt av 
industriarbeid (-23 %) og bygg og anlegg (-15 %). Bruttoledigheten var i januar høyere enn året før 
blant personer med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn og blant ledere. 
 
Sammenliknet med januar i fjor var bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av 
januar lavere eller uendret for alle yrkesgrupper med unntak av butikk- og salgsmedarbeidere. Det 
er også personer med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag som har hatt den største nedgangen i 
bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken. For denne gruppen var bruttoledigheten på 1,8 prosent 
av arbeidsstyrken i januar i år mot 2,7 prosent i januar i fjor (figur 3). Bygg og anlegg samt 
industriarbeid har også hatt en betydelig nedgang i bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken. 
                                                 
2 Vi definerer utviklingen som stabil når endringen fra forrige måned etter yrke eller fylke ligger i intervallet +/- 0,5 
prosent. 
3 Se fil med tabeller over sesongjusterte tall på vår hjemmeside for utviklingen gjennom siste år. 
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Disse tallene er ikke justert for bruddet i statistikken. Reiseliv og transport var yrkesgruppen med 
høyest bruttoledighet i januar med 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten var lavest innen 
undervisning med 0,9 prosent av arbeidsstyrken. 
 
 
Blant de som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i januar var de vanligste 
yrkesbakgrunnene butikk og salgsarbeid, bygg og anlegg samt serviceyrker og annet arbeid (figur 
4). 
 
 
Figur 3. Bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken etter yrkesbakgrunn. Januar 2018 – januar 2019 
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Figur 4. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak etter yrkesbakgrunn. Antall personer. Januar 
2019 
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De fleste har vært ledige i under ett år 
Ved utgangen av januar var det til sammen 61 600 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde 
vært arbeidssøkere i mindre enn ett år (figur 5). Det tilsvarer 71 prosent av de som var registrerte 
denne måneden. 31 400, eller 36 prosent, har vært registrert som helt ledig eller arbeidssøker på 
tiltak i 12 uker eller mindre i januar. Den nye registreringsløsningen har bidratt til at antallet nye 
helt ledige i november, desember og januar var høyere enn det ellers ville vært. På grunn av brudd i 
statistikken er ikke tallene for denne måneden sammenliknbare med tallene for januar i fjor.  
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Figur 5. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter arbeidssøkervarighet. Antall personer. 
Januar 2019 
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Lavere bruttoledighet i de fleste fylkene 
I januar gikk bruttoledigheten ned i de fleste fylkene, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. 4   Den 
prosentvise nedgangen denne måneden var størst i Møre og Romsdal, Telemark og Rogaland. Det 
var kun i Aust-Agder at bruttoledigheten økte noe fra desember til januar. 
 
Bruttoledigheten var lavere i de aller fleste fylkene enn for ett år siden justert for bruddet i 
statistikken. Rogaland (-27 %), Hordaland (-19 %) og Møre og Romsdal (-17 %) hadde den største 
nedgangen. Østfold og Hedmark var de eneste fylkene som hadde høyere bruttoledighet i januar i år 
enn i januar i fjor.  
 
Bruttoledighet målt som andel av arbeidsstyrken var i januar høyest i Østfold med 4,0 prosent. Sogn 
og Fjordene hadde lavest bruttoledighet med 1,7 prosent av arbeidsstyrken (figur 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Se fil med tabeller over sesongjusterte tall på vår hjemmeside for utviklingen gjennom siste år.  
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Figur 6. Bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken etter fylke. Januar 2018 – januar 2019 
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Ledigheten blant innvandrere 
36 600 (42 %) av de som var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i januar er innvandrere. Figur 7 
viser de 20 fødelandene hvor flest av de ledige innvandrerne kommer fra. Personer fra disse 20 
landene utgjorde 67 prosent av de ledige innvandrerne. I januar var Polen (5 400), Somalia (2 400) 
og Litauen (2 100) de tre vanligste landbakgrunnene blant ledige innvandrere. 
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Figur 7. Bruttoledighet dekomponert i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter fødeland. Antall personer. 20 
vanligste fødeland er vist. Januar 2019 
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Tilgang ledige stillinger  
I januar ble det registrert 48 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 8 prosent flere enn i januar 
i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 900), ingeniør- og ikt-fag 
(6 100) samt bygg og anlegg (4 500). 
 
 
 
Spesielle forhold 
Dette avsnittet er skrevet av Steinar Folkvord, Steinar.Folkvord@nav.no. 

 

Brudd i statistikk over arbeidssøkere og helt ledige på grunn av raskere 
registrering  
I november 2018 startet NAV med ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som 
arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før. Arbeidssøkere kan begynne 
med egne jobbsøkingsaktiviteter med en gang og blir raskere disponible for arbeidsmarkedet. Mens 
de før måtte vente til registreringen ble godkjent av en saksbehandler. Raskere registrering fører til 
at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken over registrerte arbeidssøkere og det blir flere 
helt arbeidsledige i statistikken. Det blir også tilsvarende økning i bruttoledighet (summen av helt 
ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak). Bruddet er fordelt på november, desember og 
januar. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000
Arbeidssøkere på tiltak Helt ledige

mailto:Steinar.Folkvord@nav.no


 

 11 

Brudd helt ledige november 2018. Estimert økt antall 
helt ledige  
  

 
    

  Helt ledige     

nov. 18 2 500      

des. 18 3 600      

jan. 19 4 000  
   

 
Samlet brudd estimeres til 4 000 per januar 2019. Dette tilsvarer 6 prosent flere helt ledige enn uten 
endringen. Størrelsen på bruddet er estimert fra mikrodata og sammenligning av gammel og ny 
registrering. Metoden gir presise tall, men det knytter seg usikkerhet til anslaget da man må gjøre 
antakelser om hvordan ny registrering ville ha virket i perioden med gammel registreringsmetode.  
Det er ingen endringer i registrering av arbeidssøkere på tiltak.  
 

Tilgang og varighet  
Tallene for tilgang arbeidssøkere er på grunn av bruddet høyere i november, desember og januar. 
Dette er i hovedsak en midlertidig effekt ved bytte fra gammel til ny løsning. Tilsvarende så vil 
statistikk over varighet som arbeidssøker få en økning i antall med kort varighet i november, 
desember og januar. Ny registrering fører også til at noen flere arbeidssøkere med korte perioder 
som arbeidssøker vil være med i statistikken. Det forventes derfor også en varig liten økning i 
tilgang arbeidssøkere. 
 

Brudd- og sesongjustering 
NAV har estimert effekt av bruddet tilbake til januar 2013 og bruker dette for å lage en brudd- og 
sesongjustert tidsserier for beholdning arbeidssøkere. Justeringen er utført ved å prekorrigere 
tidligere publiserte tall og deretter sesongjustere med X-12 Arima. Tallene presenteres i 
«Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. Januar 2019» på siden Hovedtall om 
arbeidsmarkedet.  
 
Det er ikke laget bruddjustert tidsserie for tilgang arbeidssøkere da vi foreløpig ikke har fått 
tallfestet hvor stor ekstra tilgang det var av arbeidssøkere i november, desember og januar.  
 

Fylke 
Bruddet er ulikt fordelt i fylkene. Tabellen under viser effekt av bruddet for helt ledige per fylke for 
januar. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet
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Brudd helt ledige. Estimert økt antall helt ledige 
per fylke januar 2019  

 
2 01801     

  Helt ledige     

Østfold 5 %     

Akershus 7 %     

Oslo 6 %     

Hedmark 10 %     

Oppland 8 %     

Buskerud 6 %     

Vestfold 5 %     

Telemark 7 %     

Aust-Agder 4 %     

Vest-Agder 3 %     

Rogaland 5 %     

Hordaland 6 %     

Sogn og Fjordane 7 %     

Møre og Romsdal 5 %     

Nordland 8 %     

Troms Romsa 8 %     

Finnmark Finnmárku 6 %     

Trøndelag 7 %     

 

Yrke og utdanning 
Ny registreringsmetode for arbeidssøkere medfører endringer i hvordan yrke og utdanning 
registreres. Det vil kunne gi noen endringer i fordeling på yrke og utdanning. NAV har hittil 
observert at andel helt ledige med uoppgitt yrke har økt fra 5,9 prosent i oktober til 7,4 prosent i 
januar. Den økte andelen med ukjent yrke gir en tilsvarende reduksjon for de andre yrkene. Figuren 
nedenfor viser andel med ukjent eller ingen yrkesbakgrunn for helt ledige arbeidssøkere. 
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SMS-varsling 
Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de 
fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Denne endringen har bidratt til at det er omlag 
1,4 % prosent flere helt ledige siden juli. Denne endringen er et mindre brudd i statistikken. NAV 
har ikke korrigert for dette bruddet i sesongjusteringen. På grunn av endringer i meldekortrutiner 
knyttet til julen er estimat for januar 2019 foreløpig mindre presist. Effekten av endringen er 
mellom 0,9 og 1,4 %.   
 
 
Effekt av SMS-varsling. Antall flere helt ledige 
  2 01712     

  Helt ledige     

jul. 18 1 000      

aug. 18 900      

sep. 18 900      

okt. 18 900      

nov. 18 900      

des. 18 800      

jan. 19 900 - 1000 
   

 

 0%

 1%

 2%

 3%

 4%

 5%

 6%

 7%

 8%

CV kvalitet 

Andel ukjent eller ikke oppgitt utdanning Andel ukjent eller ikke oppgitt yrke

Andel hvor både utdanning og yrke ukjent
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Arbeidsavklaringspenger 
Det har også vært endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Man kan fra 2018 motta 
arbeidsavklaringspenger (AAP) i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot tidligere 3 måneder. Fra 
våren 2018 har dette gitt en gradvis økende effekt på antall helt ledige. For januar estimerer NAV 
effekten av regelverksendringen til å gi om lag 100 flere helt ledige (ikke sesongjustert). NAV 
håndterer ikke denne endringen som brudd i statistikken. Om vi inkluderer arbeidssøkere på tiltak 
anslås effekten av endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger å være en økning på om lag 
400 personer (ikke sesongjustert).  

Effekt av AAP-endring 2018. Antall flere helt ledige og sum av helt ledige og 
arbeidssøkere på tiltak sammenliknet med 2017 
  2 01712 2 01801     

  Helt ledige 
Helt ledige og arbeidssøkere på 

tiltak     

jan. 18 0  100      

feb. 18 0  0      

mar. 18 0  100      

apr. 18 100  300      

mai. 18 100  300      

jun. 18 200  300      

jul. 18 300  400      

aug. 18 200  400      

sep. 18 200  400      

okt. 18 400  600      

nov. 18 300  500      

des. 18 300  500      

jan. 19 100  400  
   

Tilgang ledige stillinger  
Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig fra mars 2017 blant annet fordi 
NAV automatiserte innhentingsmetoder og inngikk samarbeid med ulike aktører i stillingsmarkedet. 
At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger i perioden august 2017 til januar 
2018 kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.  
 
Bruddet er nå i hovedsak ferdig. Statistikk for januar 2019 er tilnærmet sammenliknbar med tall for 
samme måned året før. 
 
Fra oktober 2018 er det feil i tabell 13 for stillinger fordelt på stillingens kilde. Stillinger registrert 
av arbeidsgiver på nav.no har gradvis blitt kategorisert sammen med offentlig utlyste stillinger. 
Feilen påvirker ikke stillinger i alt. Feilen vil bli korrigert senere.  
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Modernisering av tjenester til arbeidsmarkedet 
NAV gjennomfører tiltak for å modernisere IT-løsningene og nav.no for bedre service til 
arbeidssøkere og arbeidsgivere og mer åpent arbeidsmarked. Disse endringene fører også til 
endringer i statistikken fra NAV. Vi forsøker å overvåke og kommentere de endringene som har 
størst konsekvenser for statistikken, men kan overse endringer eller konsekvenser som er viktige for 
brukere av statistikken. Ta kontakt med oss på nav.statistikk@nav.no eller andre måter hvis det er 
behov for avklaringer knyttet til statistikken. 
 
 

mailto:nav.statistikk@nav.no
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