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Ledigheten synker i Nordland, men langtidsledigheten
bekymrer
Ved utgangen av oktober 2020 var det 3 135 helt ledige i Nordland, noe som
tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. Det er 145 færre enn i september, da
arbeidsledigheten var på 2,6 prosent.
I tillegg til de helt ledige var 2 441 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i
oktober. Det er en nedgang på 195 delvis ledige fra utgangen av september. Det er 511
arbeidssøkere på tiltak i oktober, dette er 46 flere enn i september. Samlet er det nå 6 087
arbeidssøkere, som er en nedgang på 294 fra september til oktober (helt ledige, delvis ledige
og arbeidssøkere på tiltak).
Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 711 flere helt ledige enn
ved utgangen av februar, og 1 147 flere delvis ledige.
I oktober 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av
arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 41 prosent.
Det er registrert 1 523 permitterte i Nordland i oktober, en nedgang på 179 personer fra
forrige måned. Av disse er det 635 som er registrert som helt ledige permitterte og 886 er
delvis ledige permitterte. Antall permitterte i Nordland utgjør nå 1,2 prosent av
arbeidsstyrken.
Landets ledighet er på 3,5 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 99 412 personer som
er helt ledige. For landet utgjør økningen 67 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har høyest
ledighet i landet med 4,7 prosent, mens Nordland med 2,5 prosent helt ledige har den laveste
ledigheten.
- Vi er svært glade for at ledigheten fortsatt synker og flere permitterte kommer tilbake
i arbeid, men det høye antallet langtidsledige bekymrer oss, sier Cathrine Stavnes,
direktør ved NAV Nordland.
- Hvis ledigheten biter seg fast i enkelte grupper, øker risikoen for varig utstøting av
arbeidslivet. Dette må vi unngå ved å jobbe tett med næringslivet og øke bruk av
tiltak.
Flere er nå langtidsledige
Denne måneden er det registrert 2 250 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26
uker). Det er 490 flere personer enn oktober i fjor, men en nedgang fra september i år på
148 personer. Noen av disse har gått fra å være kortidsledig til langtidsledig.
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Ved utgangen av september var det gått mer enn seks måneder siden ledigheten begynte å
øke i mars. En del av de som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV i mars 2020 står
fortsatt registrert som helt ledige, og er nå langtidsledige. Ved utgangen av oktober er det
885 personer som er registrert som langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker). Det er en
økning på 422 personer fra samme måned i fjor, noe som utgjør en økning på 91 prosent.
Av alle 6 087 som er registrert som arbeidssøkere i Nordland (helt ledige, delvis ledige og
arbeidssøkere på tiltak) er det nå 57 prosent av disse som har vært registrerte som
arbeidssøkere over et halvt år.
Stor variasjon i ledighet blant Nordlandskommunene
Hele 24 av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i oktober (helt ledige i
prosent av arbeidsstyrken). Lavest ledighet finner vi i kommunene Vevelstad og Træna.
Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med 10,5 prosent helt ledige, deretter følger
Røst med 6,8 prosent.
I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,4 prosent, Rana 2,4 prosent, Narvik 2,5
prosent og Vefsn 1,8 prosent.
Oversikt for alle kommuner er vedlagt i eget excel-dokument, vedlegg 6. Vedlegget har
kommunevis oversikt over helt ledige, delvis ledige og permitterte.
Reiselivsnæringen bekymret for tiden fremover
Alle yrkesgrupper har økning i ledigheten sammenliknet med samme måned i fjor. Ser vi på
utviklingen fra forrige måned, september, så er det nedgang i ledigheten for alle
yrkesgrupper, med disse unntakene: bygg og anlegg har en liten økning fra forrige måned,
mens akademiske yrker og jordbruk, skogbruk og fiske har samme ledighet som forrige
måned. I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (469).
Deretter følger reiseliv og transport med 422 helt ledige.
Næringslivet i Nordland har så langt klart seg bra på tross av korona, men vi ser at noen
bransjer har større utfordringer enn andre. Dette gjelder tydeligst for reiselivsbransjen der
det er flest permitterte, men også her er det regionale forskjeller fra gryende optimisme til
stor usikkerhet. I mange regioner er reiselivsnæringen for det meste sesongbasert, og denne
delen av næringen hadde høy aktivitet gjennom sommeren. Stadig flere aktører har klart å
utvikle sine produkter til å bli mer helårsbaserte, og disse blir sterkt skadelidende nå. Hoteller
som har basert sin virksomhet på kurs- og konferanse går svært usikre tider i møte. Moskenes
er den kommunen som er mest reiselivsavhengig i Nordland, noe som gjenspeiles i
ledighetstallene. Her er ledighetsprosenten 10,5, klart høyest i Nordland.
- Vi er bekymret for utviklingen i reiselivsnæringen gjennom høsten og vinteren, sier
Cathrine Stavnes.
- Som svar på stadig økende etterspørsel i markedet, har mange nye
overnattingssteder sett dagens lys i form av både utvidelser og nybygg. Næringen
sysselsetter mange unge arbeidstakere som ikke har så lett for å skaffe seg annen
jobb. Vi frykter derfor at vi kan komme til å se en betydelig økning i
ungdomsledigheten utover vinteren, sier hun.
Utlyste stillinger i denne måneden
Totalt har det på nav.no vært registrert 1 124 nye ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette
er en økning på ni prosent sammenlignet med oktober i fjor. De fleste utlyste stillingene finner
vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 358 stillinger utgjør dette 32 prosent av alle
utlyste stillinger i Nordland i oktober.
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Innen butikk- og salgsarbeid er det utlyst 105 stillinger og serviceyrker og annet arbeid har
utlyst 96 stillinger.
Vi oppfordrer arbeidssøkere til å finne ledige stillinger på Arbeidsplassen.no.

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland:
Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

Se flere hovedtall om arbeidsmarkedet på nav.no.

For mer statistikk og informasjon fra NAV Nordland, se vår side Koronavirus – informasjon
fra NAV Nordland.
Bilde 1: Utvikling arbeidssøkere Nordland. Antall helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.
Januar 2020 – oktober 2020

Spesielle forhold:
Delvis ledige
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at 1520 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene.
Andelen i oktober 2020 er noe høyere enn i oktober 2019. Dette vil både være personer som
har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn
meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.
Bilde 2: Infografikk Arbeidsmarkedet i Nordland oktober 2020
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