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// NAV

Dagsorden

• Status kontor
• Tilgjengelighet ifm våre kontor

• Kontorprosjekter i NAV Troms og Finnmark

• NAV Tromsø - kontorprosjekt

• Utviklingen på arbeidsmarkedet

• NAV – Ny virksomhetsstrategi – dialog partnerskapet



Kontorstatus
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15 %

Måneder

Mars 2021: 7,5 %

Koronapandemien var helt ulik alle andre kriser…
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Krisen traff hele landet

Andel personer i arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledig
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Blant de som har søkt om dagpenger ved nedstengningen i mars 
finner vi:

• Risikoen for permittering eller oppsigelse gjennom krisens første fase var høyere 
jo lavere utdanning, inntekt, timelønn og sosial klassebakgrunn en 
lønnstaker har.

• 90 000 søkere uten fullført videregående skole

• 178 000 barn i familier med en eller to foreldre som har søkt dagpenger. 32 000 
barn lever i lavinntektshushold (< 0.6 av medianinntekt).

Hvem ble hardest rammet?

Kilde: Frischsenteret, SSB og NAV
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Utfordringene på arbeidsmarkedet har truffet innvandrer-
befolkningen mye hardere enn resten

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April

Arbeidssøkere som andel av arbeidsstyrken

Totalt Innvandrere Ikke-innvandrere

17,5%

27,3%

7,2%

5,0%



// NAV

Innvandrere er overrepresentert i ledighetsstatistikken 
sammenlignet med hvor stor andel av arbeidsstyrken de utgjør
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• Halvparten av de som var arbeidsledige før koronakrisen, er det fortsatt. 
Langtidsledigheten vokser. Her er mange i våre prioriterte grupper:

• Unge voksne

• Flyktninger (personer fra utenfor EØS)

• Personer med nedsatt arbeidsevne

• Disse arbeidssøkerne får nå dessverre en betydelig lenger vei til 
ordinært arbeid.

• I tillegg er det mange nye ledige etter koronakrisen, hvor mange er unge, 
nyetablerte og i mange tilfeller med lite eller ingen utdanning. En del av 
disse vil være personer NAV hjalp ut i arbeidsmarkedet i 2019.

Og dessverre: Utenforskapet kan komme til å øke i tiden 
fremover som følge av koronapandemien:


