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Sammendrag  

Etter mange år med lav ledighet gikk vi inn i 2020 med tro på fortsatt positiv utvikling i 
arbeidsmarkedet. Med koronapandemien som rammet landet i mars ble arbeidsmarkedet på kort tid 
snudd på hodet. Smitteverntiltakene som ble innført 12.mars 2020 resulterte i det bratteste fallet i 
aktivitetsnivå i norsk økonomi noensinne, og resulterte i den høyeste registrert ledigheten siden 
mellomkrigstiden. 2.kvartal ble en økonomisk katastrofe. I Vestfold og Telemark var andelen helt 
ledige 2,8 prosent i februar 2020. I mars steg ledigheten til 10,6 prosent.  Den høyeste ledigheten ble 
målt i uke 16, da 15,4 prosent av arbeidsstyrken var registrert som arbeidssøkende. Utover høsten 
sank andelen betraktelig. I desember var andelen helt ledige 3,7 prosent. Fortsatt er over 14 000 
mennesker arbeidssøkende.   

Prognosene for utviklingen i arbeidsmarkedet i 2021 og videre fremover avhenger i stor grad av hvor 
strenge smitteverntiltak det vil være fremover, både nasjonalt og internasjonalt. Godkjennelse av de 
ulike vaksinekandidatene, og produksjon og logistikk knyttet til massevaksinering nasjonalt og 
internasjonalt, må på plass i 2021 om samfunnet skal kunne åpne opp og fungere normalt igjen. Som 
Arbeids- og velferdsdirektoratet i den nasjonale prognosen, har vi i NAV Vestfold og Telemark valgt å 
lage et hovedscenario, i tillegg til et optimistisk og et pessimistisk scenario for utviklingen i ledighet 
gjennom 2021.   

I hovedscenarioet antar vi at smitteraten vil øke noe i begynnelsen av 2021, men være såpass under 
kontroll at det ikke vil føre til nye nedstengninger som i mars 2020. Vi antar at dersom det 
forekommer lokale utbrudd vil dette raskt komme under kontroll og i liten grad påvirke ledigheten. 
De økonomiske tiltakspakkene vil påvirke økonomien positivt. Det legges til grunn en økning i 
sysselsettingen på 0,4 prosent i 2021.   

Prognosen tilsier at registrert ledighet vil ligge mellom 3 og 4,2 prosent i 2021, med et hovedanslag 
på 3,3 prosent. Ledigheten er forventet å stige noe utover våren 2021, for deretter å synke gjennom 
sommeren. I løpet av høsten vil ledigheten komme ned på et mer normalt nivå, selv om ledigheten 
fortsatt vil være høyere enn den var før korona-pandemien. Hovedutfordringen fremover vil være å 
sørge for at den arbeidsledigheten som vanligvis er kortvarig ender som langtidsfravær.  
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1 Innledning  
2020 ble et spesielt år for alle. Etter mange år med lav ledighet gikk vi inn i 2020 med stor optimisme 
i arbeidsmarkedet. Så kom koronapandemien og arbeidsmarkedet ble i løpet av kort tid snudd på 
hodet. Smittevernstiltakene som ble innført 12.mars 2020 resulterte i det bratteste fallet i 
aktivitetsnivå i norsk økonomi noensinne, og vi opplevde den høyeste registrert ledigheten siden 
mellomkrigstiden. 2.kvartal ble en økonomisk katastrofe.  

I Vestfold og Telemark var andelen helt ledige 2,8 prosent i februar 2020. I mars steg ledigheten til 
10,6 prosent.  Den høyeste ledigheten ble målt i uke 16, da 15,4 prosent av arbeidsstyrken var 
registrert som arbeidssøkende. Andelen sysselsatte falt på landsbasis med 1,4 prosent i 2.kvartal, 
mens antall utførte timeverk falt med hele 6,4 prosent.  

Nedgangen i antall sysselsatte så vi først og fremst i de næringene der smittevernstiltakene rammet 
hardest. Det var størst nedgang innen kultur og underholdning, overnatting og serveringsvirksomhet, 
forretningsmessig tjenesteyting samt transport, men også innen bygg og anlegg, varehandel og 
undervisning.  

Både nasjonalt og i Vestfold og Telemark er det reiselivsbransjen som er hardest rammet. I februar 
var 529 personer med denne yrkesbakgrunnen ledige, i mars var det nesten 3000, mens det i 
desember er det i underkant av 1100 personer. I tillegg er det omtrent 1000 personer med bakgrunn 
fra butikk og salgsarbeid som er helt ledige, og 850 ledige med bakgrunn fra kontorarbeid eller fra 
arbeid som meglere og konsulenter.  

Pandemien har også påvirket kommunene i fylket på ulikt vis. Noen kommuner er rammet hardere 
enn andre. De største byene ble rammet i større grad enn de mindre stedene. Samtidig som enkelte 
kommuner i Vest-Telemark ble hardt rammet.   

Etter noen uker med ekstremt høy ledighet, økte sysselsettingen raskt når smittevernstiltakene 
gradvis ble redusert utover våren, og nasjonale økonomiske stimulansepakker sørget for at antallet 
konkurser ble holdt nede. Utvidelse av permisjonsordningene sørget for kjøpekraft i samfunnet, og 
stengte grenser første til at nordmenn måtte feriere i Norge i sommer. Det reddet mange bedrifter.  

Utover høsten var det knyttet stor spenning til hvordan arbeidsmarkedet ville reagere på en 
eventuell ny smittebølge, og ny nedstengning av samfunnet. Heldigvis var vi bedre rustet når 
smittetallene steg utover høsten og arbeidsmarkedet reagerte mye roligere.  

I Vestfold og Telemark har det i liten grad vært lokale utbrudd som har ført til lokale tiltak i løpet av 
høsten. Dette har resultert i at arbeidsmarkedet i har vært relativt stabilt utover høsten.  

I desember var det totalt 14 330 arbeidssøkere. Av disse var 33 prosent registrert før 
koronapandemien kom i mars, 37 prosent ble registrert i nedstengningsperioden i mars og april, og 
30 prosent er registret etter dette. 
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Figur 1.1 Antall registrerte helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak pr. uke. Uke 5 – 52 
2020. Ikke sesongjustert. 

 

 

 

1.1 Makroøkonomiske forventninger 

De makroøkonomiske forventningene til 2021 er sterkt knyttet til når en vaksine kan gis til så store 
deler av befolkningen at vi kan begynne å leve mer normalt. Gitt at vaksineringen går som planlagt 
utover våren og smittetrykket avtar, ventes den økonomiske aktiviteten å tilta fra og med sommeren 
2021.  

 

Den makroøkonomiske utviklingen i Norge 

Både privat konsum og tjenestekonsum ventes å ta seg opp gjennom året. Samlet konsum ventes å 
være tilbake på normalt nivå mot slutten av 2021. Norges banks prognoser viser at de forventer å 
holde styringsrenten uendret på null prosent frem mot 2022. Dette vil være med å stimulere 
økonomien gjennom hele 2021. Dette fører også til økning i boligprisene. Eksport av tradisjonelle 
varer ventes å øke med 2,5 prosent i 2021. Oljeprisen ventes å ligge rundt 43 dollar fatet. Anslagene 
fra NAVs prognose for norsk økonomi 2020-2022 er oppsummert i tabell 1.1.  

Statistisk Sentralbyrå forventer en nedgang i brutto nasjonalprodukt på 1,9 prosent i 2020 for 
deretter å øke med 3,7 prosent i 2021. Inflasjonen ventes å ligge på 1,5 prosent i 2020 og ta seg opp 
til 2,9 prosent i 2021.   

Tabell 1.1: NAVS prognose for utviklingen av norsk økonomi 2020-2022.  

Arbeidsmarked 2020 2021 2022 

Registrerte helt ledige 141000 95000 86000 

Registrerte helt ledige som prosent av arbeidsstyrken 5,0 % 3,3 % 3,0 % 

AKU 4,7 % 4,6 % 4,1 % 

Sysselsettingsvekst (AKU) -1 % 0 % 1 % 
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Arbeidsstyrkevekst (AKU) 0,2 % 0,0 % 0,4 % 

      

Realøkonomi       

Konsum i husholdninger -7,4 % 7,8 % 4,7 % 

Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge -5,2 % -0,5 % 2,5 % 

- Boliginvesteringer -8,5 % 0,0 % 4,7 % 

Petroleumsinvesteringer -3,1 % -13,4 % 1,2 % 

Eksport  -3,6 % 3,3 % 5,6 % 

- Tradisjonelle varer -6,3 % 2,5 % 7,4 % 

Brutto nasjonalprodukt Fastlands-Norge -2,7 % 2,7 % 3,2 % 

      

Valutakurs og oljepris(nivå)       

Nok per euro 10,8 10,9 10,9 

Råoljepris i dollar 41,9 42,8 45,8 

Kilde: NAVs arbeidsmarkedsprognose    

 

 

Internasjonal økonomi 

Eksport av tradisjonelle varer og tjenester utgjør i overkant av 25 prosent av brutto nasjonalprodukt 
(BNP) for Fastlands-Norge. Internasjonal økonomi påvirker dermed direkte etterspørselen etter 
arbeidskraft i Norge. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår et fall på 4,4 prosent i global BNP i 
2020 før det kommer til å øke med 5,2 prosent i 2021.  

I Europa var det avtakende vekst allerede før korona. Ledigheten er nå på 8,4 prosent (oktober). EU 
har etablert et felles gjenoppbygningsfond som skal støtte medlemslandene gjennom den 
økonomiske krisen. Fondet er på 750 milliarder kroner.  

I Storbritannia var veksten i BNP svært volatil gjennom 2019 og den endte til slutt på 1,9 prosent 
grunnet usikkerhet knyttet til hvorvidt Storbritannia og EU lander en handelsavtale før de går utav 
EU. Stadig økende risiko for hard Brexit (ingen enighet om handelsavtale), samt økt smitte av den nye 
korona-varianten gjør at utsiktene for den økonomiske veksten i Storbritannia er svært lave.  

Den økonomiske veksten i USA er forventet å være moderat gjennom hele 2021.  

Tabell 1.2: Anslag for gjennomsnittlig årsvekst BNP for våre viktigste handelspartnere.  

Land 2020 2021 2022 

USA -3,6 % 4,0 % 2,8 % 

Eurosonen -8,0 % 4,0 % 3,6 % 

Storbritannia -11,6 % 4,6 % 4,4 % 

Sverige  -3,9 % 3,0 % 3,0 % 

Kina 1,6 % 8,1 % 5,6 % 

Kilde: NAVs arbeidsmarkedsprognose   
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1.2 Langsiktig effekter av korona 

Det er vanskelig å predikere de langsiktige konsekvensene av koronapandemien. Både 
forbruksmønstre, produksjonsmønstre og næringsstruktur kan bli varig endret av at vi i over et år har 
blitt tvunget til å leve på en annen måte enn vi vanligvis gjør. Mange har brukt naturen i Norge i 
større grad under denne krisen, man har flydd mindre, gjennomført møter på teams i stedet for å 
avholde fysiske møter, og bestilt varer fra nettbutikker i stedet for å gå i butikkene. Foreløpig er det 
vanskelig å vurdere hvilke av disse endringene vi tar med oss inn i fremtiden og dermed hvilke 
næringer som kommer styrket og svekket ut av denne krisen. Norge har en liten åpen økonomi, noe 
som gjør oss svært sensitive for utviklingen i internasjonal økonomi. Som følge av pandemien vil også 
internasjonale trender påvirkes og internasjonal arbeidsdeling vil kunne endres. Dette vil spesielt 
påvirke konkurranseutsatt industri gjennom endret etterspørsel, kronekurs og oljepris. I Vestfold og 
Telemark har vi et stort industrimiljø, noe som gjør oss som fylke ekstra utsatt. Det eneste som er 
sikkert er at vi ikke kommer tilbake til det samme som før pandemien traff oss.  

Mye av utviklingen avhenger av hvor langvarig nedturen blir. Dette igjen avhenger av når vi kan 
vaksinere så mange mennesker at vi kan begynne å leve mer som normalt igjen. Det har lenge blitt 
varslet en konkursbølge som følge av nedstengingene. Foreløpig tall viser færre konkurser i 2019 enn 
i 2020, men at de konkursene som skjer rammer flere ansatte. Mange bedrifter varsler nå at de sliter 
og vi vil trolig se flere konkurser utover våren 2021. Det er også knyttet spenning til forfall av 
merverdiavgift (mva) og avgiftskrav til Skatteetaten den 28. februar 2021. Det vil da kreves inn mva 
for hele 2020 for de som har søkt om betalingsutsettelse, med mindre fristen blir ytterligere utsatt.  

Desto mer langvarig nedgangen blir, desto flere bedrifter vil gå konkurs. Noe som i sin tur vil påvirke 
hvor høy arbeidsledigheten blir. Vi vet også at langvarig og høy arbeidsledighet vil føre til at flere 
trekker seg helt ut av arbeidsstyrken. Pandemien og smittevernstiltakene har hatt effekter på både 
etterspørselen og tilbudet av arbeidskraft. Dette vil vedvare lenge etter at pandemien er under 
kontroll. Den største utfordringen fremover blir ikke bare å sørge for lav arbeidsledighet, men høy 
sysselsetting.  

Private aktørers forventninger til fremtiden vil også påvirke utviklingen fremover. I år har vi sett økt 
sparing som følge av et endret forbruk- og atferdsmønster grunnet nasjonale og lokale 
smittevernstiltak, f.eks. at vi ikke har kunne reise utenlands. Fremover vil vi kunne se at dersom 
private aktører er usikre på fremtiden vil dette kunne resultere i økt sparing og dermed redusert 
privat konsum. Dette vil igjen påvirke produksjonen av varer og tjenester.  

 

2. Etterspørsel etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark
I 2019 var 63,7 prosent av befolkningen I Vestfold og Telemark i alderen 15 til 74 år sysselsatt. Dette 
er en liten nedgang siden 2018. Høyest sysselsettingsandel finner vi i aldersgruppen 40 - 54 år. Lavest 
sysselsetting er det i den eldste aldersgruppen. Andelen sysselsatte i aldersgruppen 15 – 74 år var 
67,1 prosent i hele landet i 2019. Både Vestfold og Telemark har tradisjonelt vært fylker med litt 
lavere andel sysselsatte enn landet som helhet.  

Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark skiller seg fra næringsstrukturen ellers i landet på noen 
områder. Det er flere ansatte innen industri, bygg og anleggsvirksomhet, varehandel og helse og 
sosialtjenester i Vestfold og Telemark enn det er generelt i landet. Det er særlig i Grenlandsområdet 
det er mange ansatte innen industri. I dette området er det også planlagt flere prosjekter i årene som 
kommer. Dette er positivt for fylket og gir ringvirkninger utover direkte arbeidsplasser. Det er også 
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positivt at flere av bedriftene som er etablert i området planlegger etableringer av såkalte «grønne 
virksomheter».  

I tillegg er det relativt mange sysselsatte innen helse - og sosialtjenester. Dette kan henge sammen 
med flere ting. Den demografiske situasjonen i fylket med flere eldre krever en større helsesektor i 
kommunene. I tillegg har vi to store sykehus med mange ansatte. 

På den andre siden er det relativt færre ansatte innen finans, forsikring, informasjon og 
kommunikasjon, teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift, og jordbruk. Generelt er dette 
arbeidsplasser som krever høyere utdanning. I Vestfold og Telemark er andelen med høyere 
utdanning lavere enn gjennomsnittet i landet.  

 

2.1 Forventet sysselsettingsutvikling i fylket 
Restriksjoner i flere næringer, mindre reising, lavere internasjonal etterspørsel og generelt lavere 
aktivitet har ført til en reduksjon i sysselsettingen i Norge og i Vestfold og Telemark.  

Samlet sett er det estimert en reduksjon i sysselsettingen i Vestfold og Telemark på 1,6 prosent i 
2020. Reduksjonen i sysselsettingen i år har primært vært innen overnatting og 
serveringsvirksomhet, transport og lagring og varehandel. Når det gjelder varehandel har 
sysselsettingen tatt seg opp igjen utover året. Reduksjonen innen transport og lagring er primært 
knyttet til persontransport, da økt netthandel har økt etterspørselen etter arbeidskraft innen 
godstransport. Med økt usikkerhet forventer vi også lavere boliginvesteringer, noe som igjen påvirker 
bygg og anleggsbransjen. Dette er en bransje som allerede varsler lavere utsikter fremover.  

Etterspørselen etter arbeidskraft og dermed sysselsettingen er ventet å ta seg opp igjen utover 2021. 
Samlet sett forventes en økning i samlet sysselsetting på 0,4 prosent fra 2020 til 2021. Økningen i 
antall sysselsatte forventes å være størst innen helse og sosial, også innen industri ventes stor 
økning.  

 
Tabell 2.1: Sysselsatte etter næringsgruppe i 2019 og estimert sysselsetting i 2020 og 2021.  

    2019 2020 2021 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 3173 3178 3180 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 2755 2705 2569 

10-33 Industri 20070 20070 20170 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 2678 2683 2684 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 19509 19543 18963 

45-47 
Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 28207 26843 27380 

49-53 Transport og lagring 9539 8585 8757 

55-56 
Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 5959 4767 4815 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 5279 5173 5225 

64-66 Finansiering og forsikring 1891 1894 1895 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 10572 10572 10594 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 9480 9480 9500 
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84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 11248 11248 11271 

85 Undervisning 16131 16131 16164 

86-88 Helse- og sosialtjenester 44624 45516 45972 

90-99 Personlig tjenesteyting 7286 7299 7301 

00 Uoppgitt 1318 1307 1342 

  Totalt 199 719 196 994 197 780 

  Prosentvis endring i sysselsetting  -1,6 % 0,4 % 

 

Tabell 2.2 viser antall sysselsatte fordelt på aldersgrupper og andelen sysselsatte i samme 
aldersgrupper. Andelen sysselsatte er høyest i aldersgruppen 40-54 år. I de yngste aldersgruppene er 
det mange som studerer og i de eldste aldersgruppene er det flere pensjonister. 

 

Tabell 2.2: Antall og andel sysselsatte i aldersgrupper. Prognose for 2020 og 2021.  

Vestfold og Telemark Antall sysselsatte Andel sysselsatte 

    2019 2020 2021 2019 2020 2021 

  15-19 år 9081 8425 8263 35,4 % 33,3 % 33,3 % 

  20-24 år 14878 14179 14053 59,5 % 57,8 % 57,7 % 

  25-39 år 57052 56522 56801 77,6 % 76,3 % 76,3 % 

  40-54 år 70073 68906 69075 80,5 % 79,5 % 80,5 % 

  55-66 år 42034 42479 43038 65,0 % 65,0 % 65,0 % 

  67-74 år 6601 6484 6551 17,5 % 17,0 % 17,0 % 

  Totalt 199719 196994 197780 63,7 % 62,6 % 63,0 % 

 

 

3 Tilbudssiden i arbeidsmarkedet 
Ved utgangen av desember var det totalt 14 330 arbeidssøkere i Vestfold og Telemark. 7755 av disse 
var helt ledige, 5245 var delvis ledige, mens 1130 var arbeidssøkere på tiltak. Totalt 9043 flere 
arbeidssøkere enn ved utgangen av desember 2019.  

3.1 Utvikling i antall arbeidsledige 
Figur 3.1 viser utviklingen i antall helt ledige i Vestfold og Telemark de siste tre årene. Gjennom 2018 
og 2019 var det stabilt lav ledighet. Nivået på ledigheten er fortsatt høyere enn disse årene selv om 
den har sunket betraktelig siden toppen i mars/april.  

Figur 3.1: Andel helt ledige i Vestfold og Telemark januar 2018 – desember 2020. 
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3.2 Arbeidsstyrken 
Arbeidsstyrken er summen av alle sysselsatte og helt ledige, og utgjør tilbudet av arbeidskraft. Hvor 
stor arbeidsstyrken er, avhenger av størrelsen på den yrkesaktive befolkningen (15 – 74 år) og hvor 
stor andel av den yrkesaktive befolkningen som til enhver tid er i arbeidsstyrken. Andelen av den 
yrkesaktive befolkningen som er i arbeidsstyrken kalles yrkesfrekvens.  

For å beregne fremtidig folkemengde i Vestfold og Telemark tar vi utgangspunkt i 
framskrivingsmodellen MMMM fra SSB. Denne modellen brukes ved middels nasjonal vekst med 
forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels 
netto innvandring. Anslagene for befolkningen i 2020 er vist i tabell 3.1: 

Tabell 3.1: Faktisk befolkning per 1. januar 2019 og fremskrevet befolkning per 1. januar 2020, 2021 
og 2022, SSB. 

Aldersgrupper 2019 2020 2021 2022 

15-19 år 25 653 25 299 24 813 24 627 

20-24 år 25 022 24 514 24 356 24 081 

25-29år 24 488 24 170 23 844 23 637 

30-39år 48 986 49 908 50 600 51 222 

40-49år 56 861 55 994 55 116 54 202 

50-59år 57 782 58 676 59 286 60 031 

60-74 år 74 727 75 498 76 152 76 105 

I alt 315 538 314 059 314 167 313 905 

 

Som tidligere nevnt påvirkes arbeidsstyrken både av befolkningsendringer og endringer i 
yrkesfrekvens. Endringer i yrkesfrekvens kan igjen være påvirket av blant annet etterspørselen etter 
arbeidskraft, utdanningsfrekvens, innvandring, endringer i tiltaksnivået, nivået på helserelaterte 
ytelser eller pensjonsalder. 

Det har vært en liten nedgang i yrkesfrekvensen de siste årene. Tidligere har man sett at 
yrkesfrekvensen har gått opp når ledigheten har vært fallende. Nedgangen har vært størst i de yngste 
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aldersgruppene. Dette kan ha sammenheng med at flere tar høyere utdanning. Samtidig ser vi at 
uføreraten øker i de yngste aldersgruppene og at andelen unge uføre er høy i Vestfold og Telemark, 
sammenlignet med landet for øvrig.  

Videre har yrkesfrekvensen sammenheng med forholdene på arbeidsmarkedet, blant annet hvorvidt 
arbeidssøkerne møter arbeidsgivernes ulike krav. Tall fra SSB viser at det er lavere utdanningsnivå i 
Vestfold og Telemark i forhold til landet. Personer uten utdanning og/eller arbeidspraksis vil ha 
problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet, og noen vil melde seg ut av arbeidsmarkedet av 
den grunn.  

Gitt gjeldene koronasituasjon er det all grunn til å tro at yrkesfrekvensen vil reduseres noe de 
nærmeste årene. Med økt ledighet vil flere se at de trenger ny kompetanse for å kvalifisere seg og 
benytte anledningen til å ta utdanning. Andre igjen vil bli motløse og gi opp å få arbeid.  

Arbeidsmarkedssituasjonen i nærliggende fylker, vil påvirke pendlingen inn og ut av fylket noe som 
igjen vil påvirke arbeidstilbudet i hvert fylke. De personene som ikke får seg arbeid ved den gjeldende 
etterspørselen i eget fylke vil enten bli arbeidsledige, trekke seg ut av arbeidsmarkedet, flytte eller 
pendle ut av fylket. Det har i lang tid vært stor grad av pendling mellom Vestfold og Telemark. Dette 
vil ikke lenger regnes som pendling etter fylkessammenslåingen. I tillegg har det tradisjonelt vært 
stor grad av pendling fra særlig Vestfold-området og inn til Oslo. Dette er noe vi antar vil øke 
ytterligere med bedre togforbindelse og økt bruk av hjemmekontor.  

I prognosen fremskrives yrkesfrekvensene for de ulike aldersgrupper. Det hersker stor usikkerhet om 
hvordan yrkesfrekvensene vil utvikle seg fremover. NAV Vestfold og Telemark har fremskrevet 
yrkesfrekvensen basert på gjennomsnittlig prosentvis utvikling de siste årene, korrigert i enkelte 
aldersgrupper. Koronapandemien har ført til høy ledighet, spesielt i de yngste aldersgruppene. De 
siste årene har vi sett at yrkesfrekvensen for de under 30 år har sunket litt. Dette henger sammen 
med at stadig flere ønsker å ta høyere utdanning. Vi antar at enda flere blant de yngste vil søke seg 
over til høyere utdanning når arbeidsmarkedet er vanskelig. Vi har derfor nedjustert yrkesfrekvensen 
for de under 30 noe sammenlignet med tidligere år.  

Tabell 3 viser yrkesfrekvens for de ulike aldersgruppene i 2019 og fremskrevet for 2020, 2021 og 
2022.  

Tabell 3.2: Yrkesfrekvens for de ulike aldersgruppene, fremskrevet for 2020, 2021 og 2022.   

Alle 2019 2020 2021 2022 

15-19 39,9 % 39,5 % 39,0 % 39,4 % 

20-24 67,1 % 66,1 % 65,9 % 66,6 % 

25-29 79,1 % 78,8 % 78,6 % 79,4 % 

30-39 86,6 % 86,5 % 86,3 % 87,2 % 

40-49 84,3 % 84,3 % 83,9 % 84,7 % 

50-59 81,6 % 81,6 % 81,2 % 82,0 % 

60-66 56,4 % 56,4 % 56,1 % 56,7 % 

67-74 12,0 % 12,0 % 11,9 % 12,0 % 

Totalt 66,8 % 66,2 % 65,8 % 66,6 % 
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3.3 Framskrivning av arbeidsstyrken 

For å framskrive arbeidsstyrken tar vi utgangspunkt i SSB sitt middelalternativ for 
befolkningsframskrivinger.  

Metode for framskrivninger:  

Arbeidsstyrken framkommer ved å multiplisere forventet yrkesfrekvens med befolkningsprognoser 
for hver aldersgruppe.  

𝐴𝑡+1 = ∑ 𝐵𝑖
𝑡+1 ∗ 𝑌𝑖

𝑡+1

𝑛

𝑖

 

Der 

𝐴𝑡+1: 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑟𝑦𝑘𝑒 𝑖 𝑡 + 1 

𝐵𝑖
𝑡+1: 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑡 + 1 𝑖 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 𝑖 

𝑌𝑖
𝑡+1: 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑖 𝑡 + 1 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 𝑖 

 

Tabell 3.3: Arbeidsstyrke for de ulike aldersgruppene for 2019, samt prognoser for 2020, 2021 og 
2022.  

  2019 2020 2021 2022 

15-19 10 230 9 993 9 677 9 701 

20-24 16 787 16 204 16 002 15 979 

25-29 19 380 19 046 18 479 18 502 

30-39 42 438 43 187 43 617 44 595 

40-49 47 931 47 200 46 242 45 930 

50-59 47 177 47 907 48 140 49 233 

60-66 20 903 21 085 21 103 21 447 

67-74 4 505 4 559 4 586 4 598 

Totalt 209 351 209 180 207 847 209 984 

 

 

I perioden 2010 til 2020 har arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark vært relativ stabil. Befolkningen 
har i samme tidsrom stort sett økt med mellom 2000 og 3000 personer hvert år. I utgangspunktet 
burde arbeidsstyrken øke når befolkningen øker, men i denne perioden har befolkningen økt mest i 
den eldste aldersgruppen. Dette er den aldersgruppen med lavest yrkesfrekvens og dermed har vi 
ikke sett tilsvarende økning i arbeidsstyrken. 

Fremover vil befolkningen i fylket fortsette å øke mest i de eldste aldersgruppene. Dette vil påvirke 
arbeidsstyrken i negativ retning. I tillegg forventer vi at pandemien fører til at en gruppe mennesker 
vil trekke seg ut av arbeidsstyrken, enten på kort eller lang sikt. Økt arbeidsledighet fører til at de 
med lavest tilknytning til arbeidsmarkedet vil trekke seg helt ut. I tillegg vil en gruppe mennesker 
velge å trekke seg ut av arbeidsmarkedet på kort sikt, enten for å studere eller gjøre noe annet til 
arbeidsmarkedet bedres igjen.  
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Tabell 3,4: Befolkning og arbeidsstyrke i Vestfold og Telemark, 2019, samt prognoser for 2020, 2021 
og 2022, SSB. 

  2019 2020 2021 2022 

Befolkning 15 - 74 år 313 519 316 079 316 188 315 927 

Arbeidsstyrke 209 351 209 180 208 208 210 347 

Arbeidsstyrkeutvikling 0 -171 -972 2 139 

Yrkesfrekvens 66,8 % 66,2 % 65,8 % 66,6 % 

 

 

 

4 Tilpasningen på arbeidsmarkedet 
Ved å se etterspørselen i sammenheng med tilbudet, får vi gode indikasjoner på eventuelle trender i 
arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedets stramhet er en indikator på hvor lett eller vanskelig det er for 
den enkelte arbeidssøker å finne nytt arbeide, samtidig som den sier noe om arbeidsgiveres 
rekrutteringsmuligheter. Vi tar antall arbeidssøkere dividert med antall stillinger. En høyere tall angir 
flere arbeidssøkere per stilling. Eksempelvis vil en stramhet på tre bety at det er tre arbeidssøkere 
per stilling. I februar var det 3 søkere per utlyste stilling, i april var det 24. I august var det 6 
arbeidssøkere per stilling mens det i desember var 10 søkere per stilling, igjen. Det er 
sesongvariasjoner når det gjelder både arbeidssøkere og utlyste stillinger og desember er en måned 
der det vanligvis er flere arbeidssøkere per utlyste stilling. Det er likevel høyere grad av stramhet i 
arbeidsmarkedet i desember i år enn de tidligere årene.  

Figur 4.1: Stramhet i arbeidsmarkedet januar 2018 – desember 2020. Alle yrkesgrupper.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

ja
n

.1
8

m
ar

.1
8

m
ai

.1
8

ju
l.1

8

se
p

.1
8

n
ov

.1
8

ja
n

.1
9

m
ar

.1
9

m
ai

.1
9

ju
l.1

9

se
p

.1
9

n
o

v.
19

ja
n

.2
0

m
ar

.2
0

m
ai

.2
0

ju
l.2

0

se
p

.2
0

n
o

v.
20

http://www.nav.no/
mailto:nav.telemark@nav.no


         NAV VESTFOLD OG TELEMARK   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

www.nav.no  // nav.telemark@nav.no 

 

14 

Vi vil som følge av endrede forbruksmønstre, produksjonsmønstre og næringsstruktur oppleve 
knapphet på arbeidskraft i enkelte bransjer. Netthandel har kommet for å bli, og med økt bruk av 
netthandel og dermed behov for transport av varer vil vi oppleve knapphet på arbeidskraft til denne 
sektoren. Det dreier seg både om budbilsjåfører og lagermedarbeidere. Det vil også utløse krav til 
NAV om å bistå arbeidssøkerne med kompetanseheving mot de sektorene som vi antar vil oppleve 
rekrutteringsproblemer etter krisen, eksempelvis landbruk, transport og logistikk.  

I tillegg vil antall tiltaksplasser påvirke registrert ledighet. Kontorene i Vestfold og Telemark 
planlegger totalt 1055 tiltaksplasser i gjennomsnitt hver måned i 2021 for brukere med standard- og 
situasjonsbestemt innsats. 

 

5 Prognose over registrert ledighet 
Prognosene for utviklingen i arbeidsmarkedet i 2021 og videre fremover avhenger i stor grad av hvor 
strenge smitteverntiltak det vil være, både nasjonalt og internasjonalt. Godkjennelse av de ulike 
vaksinekandidatene, produksjon og logistikk knyttet til massevaksinering nasjonalt og internasjonalt 
vil være viktig å få på plass i 2021 for at samfunnene skal kunne åpne opp mer som normalt igjen. I 
likhet med den nasjonale prognosen har vi derfor i Vestfold og Telemark valgt å lage et 
hovedscenario og i tillegg et optimistisk og et pessimistisk scenario.  

Det er skissert opp tre scenarioer for hvordan arbeidsledigheten i 2021 vil bli. I hovedscenarioet 
antar vi at smitteraten vil øke noe i begynnelsen av 2021, men være såpass under kontroll at det ikke 
vil føre til nye nedstengninger, slik vi så i mars 2020. Vi antar videre at dersom det forekommer lokale 
utbrudd vil dette raskt stoppes og ikke påvirke ledigheten i nevneverdig grad. De økonomiske 
tiltakspakkene vil påvirke økonomien positivt, men grunnet en ny arbeidsgiverperiode to i 
forbindelse med permitteringer og forfall av momskrav i januar/februar vil vi se en økning i antall 
konkurser. Dette vil isolert sett øke ledighetsraten.  

Til tross for økonomiske stimulansepakker fra regjeringen er antallet arbeidsledige høyt og i tillegg 
tror vi husholdningene vil være forsiktige slik at privat konsum og investeringer vil bidra til å dempe 
veksten i norsk økonomi også i 2021. Med økt usikkerhet forventer vi også lavere boliginvesteringer, 
noe som igjen påvirker bygg og anleggsbransjen. Dette er en bransje som allerede varsler lavere 
utsikter fremover.  

 

Tabell 5.1: Estimerte størrelse for 2021 og 2022. Hovedestimat 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkning   315538 314059 314167 313905 

Arbeidsstyrke 209961 211502 209351 209180 208208 210347 

Sysselsatte   198697 199719 196994 197780 199569 

Arbeidssøkere på tiltak 1395 1180 1000 1000 1055 1055 

Delvis ledige 2942 2682 2495 6590 2712 3700 

Helt ledige 6219 5740 5655 10688 6779 6300 

Årlig ledighet  3,0 % 2,7 % 2,7 % 5,1 % 3,3 % 3,0 % 

Arbeidssøkere prosent 5,0 % 4,5 % 4,4 % 8,7 % 5,1 % 5,3 % 
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Tabell 5.1 viser prognose for arbeidsstyrke, sysselsetting og arbeidsledighet. Forventet andel helt 
ledige vil være 3,3 prosent i 2021 og 3,0 prosent i 2022. Tabell 5.2 viser prognose for ledigheten hver 
måned i 2021.  

 

Tabell 5.2: Registrert ledighet per måned 2018 -2020 og prognose for månedene i 2021 

Helt ledige  2018 2019 2020 2021 

Januar 2,9 3,1 2,9 3,8 % 

Februar 2,9 3,0 2,8 3,8 % 

Mars 3 2,9 10,6 3,9 % 

April 2,9 2,8 9,4 3,9 % 

Mai 2,5 2,6 6,4 3,6 % 

Juni 2,6 2,6 4,8 3,2 % 

Juli 2,9 2,8 5,0 2,9 % 

August 2,8 2,8 4,4 2,9 % 

September 2,8 2,6 3,9 2,8 % 

Oktober 2,7 2,5 3,6 2,8 % 

November 2,7 2,5 3,8 2,8 % 

Desember 2,7 2,5 3,7 2,8 % 

Faktisk/Forventet årlig 
gjennomsnitt  2,8 2,7 5,1 % 3,3 % 

 

 

Tabell 5.3 viser prognose for registret ledighet dersom en større andel av bedriftene som varsler at 
de sliter likevel klarer seg gjennom våren, at vaksineringen går som planlagt og dermed at samfunnet 
kan normaliseres allerede i april/mai.  

Tabell 5.3: Estimert ledighet, optimistisk scenario.  

 Optimistisk estimat 2019 2020 2021 

Befolkning 315538 314059 314167 

Arbeidsstyrke 209351 207844 209351 

Sysselsatte 199719 196588 199000 

Totalt arbeidssøkere 9632 11256 10351 

Arbeidssøkere på tiltak 1000 1000 1055 

Delvis ledige 2495 6590 3155,73683 

Helt ledige 5655 10942 6311 

Årlig ledighet (helt ledige) 2,7 % 5,3 % 3,0 % 

Arbeidssøkere prosent 4,4 % 8,9 % 5,0 % 

 

Tabell 5.4 viser prognose for registrert ledighet dersom en større andel av bedriftene som varsler at 
de nå sliter går konkurs i løpet av vinteren/ våren, at økt smittetrykk i Europa gjør at flere av 
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handelspartnerne våre må stenge ned på nytt og at vi dermed opplever et ytterligere fall i 
eksportnæringen. Dette vil da føre til at flere blir arbeidsledige.  

Tabell 5.4: Estimert ledighet, pessimistisk scenario.  

 Pessimistisk estimat 2019 2020 2021 

Befolkning 315538 314059 314167 

Arbeidsstyrke 209351 207844 207844 

Sysselsatte 199719 196588 192656 

Totalt antall arbeidssøkere 9632 11256 15188 

Arbeidssøkere på tiltak 1000 1000 1055 

Delvis ledige 2495 6590 5193 

Helt ledige 5655 10942 8654 

Årlig ledighet  2,7 % 5,3 % 4,2 % 

Arbeidssøkere prosent 4,4 % 8,9 % 7,2 % 

 

 

Figur 5.1: Ledighet januar 2020 – desember 2020, estimert ledighet januar 2021 – desember 2021.  

 

 

Avsluttende kommentarer/oppsummering 

Prognosen tilsier at registret ledighet vil ligge mellom 3 prosent og 4,2 prosent i 2021, med et 
hovedanslag på 3,3 prosent. Ledigheten er forventet å stige noe utover våren 2021 for deretter å 
synke gjennom sommeren. I løpet av høsten vil ledigheten komme ned på et mer normalt nivå, selv 
om ledigheten fortsatt vil være høyere enn før korona-pandemien. Hovedutfordringen fremover vil 
være å sørge for at ikke den arbeidsledigheten som vanligvis er kortvarig går over til å bli 
langtidsfravær.  
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