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Arbeidsledigheten i Nordland fortsatte å øke i 

april 
 
Ved utgangen av april 2020 var det 9 569 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer 

en arbeidsledighet på 7,7 prosent.  
 
I tillegg til de helt ledige var 5 215 registrert som delvis ledige i Nordland i april. Det er en 
økning på 1 203 delvis ledige fra utgangen av mars, mens antall helt ledige har hatt en 
nedgang på 946 fra forrige måned.  
 
Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 7 145 flere helt ledige enn 

ved utgangen av februar, og 3 921 flere delvis ledige. 
 
I april 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). 
Økningen fra i fjor utgjør 303 prosent.  
 
Mer enn 7 av 10 nye arbeidssøkere i april oppgir permittering som årsak til at de melder seg 

hos NAV. 
 
Landets ledighet er på 9,6 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 269 013 personer 

som er helt ledige. For landet utgjør økningen 325 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har 

den høyeste ledigheten i landet med 12,5 prosent, mens Nordland med 7,7 prosent er fylket 
med lavest ledighet. 
 
 

- Selv om Nordland har den laveste ledighet i Norge er situasjonen bekymringsfull, sier 
direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.  

- De fleste som siste periode er blitt ledige er permittert, og vi regner med at mange av 
dem kommer tilbake til sin jobb når det nå åpnes for det. Det er likevel en bekymring 
for at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer gir fortsatt permitteringer og 
oppsigelser fremover.   

 

 
(Pressemeldingen fortsetter på neste side.)  

http://navet/ansatt/page?id=41
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Figur 1: Utvikling arbeidssøkere Nordland. Antall helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. April 2010-april 
2020 

 

 
 
I det videre kommenterer vi ledigheten (helt ledige) sammenlignet med samme måned i fjor.  

 
Stor variasjon i ledighet blant Nordlandskommunene 

Med en ledighet på 1,3 prosent av arbeidsstyrken har Vevelstad fylkets laveste ledighet. 
Deretter følger Hattfjelldal med 1,9 prosent ledighet og Dønna med 3,9 prosent. Høyest 
ledighet finner vi i Moskenes kommune med hele 19,8 prosent ledige. 
 
I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 8,9 prosent, Rana 7,8 prosent, Narvik 8,3 
prosent og Vefsn 6,6 prosent. 

 

- Forskjeller i næringsstrukturen mellom kommunene har betydning for hvor hardt 
rammet de er. Vi ser at kommuner med store næringer innen reiseliv, transport, salg 
og service, som for eksempel Vågan, Bodø og Narvik, nå er hardt rammet, sier direktør 
Cathrine Stavnes.  

- Når samfunnet nå gradvis åpnes, vil vi forhåpentligvis se reduksjon av ledighet innen 
salg og service, mens det er knyttet en bekymring til reiselivsnæringen fremover.  

 

Flest ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport 

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport (1 686). 
Deretter følger butikk- og salgsarbeid som har 1 337 helt ledige og serviceyrker og annet 

arbeid med 1 331 helt ledige. 
 
Det er kun innen jordbruk, skogbruk og fiske vi ser en nedgang i ledigheten fra samme måned 
i fjor, med sekst prosent færre helt ledige med denne yrkesbakgrunnen.   
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Høyest ledighet blant unge kvinner 

Det har vært størst prosentvis økning i ledigheten blant kvinner fra samme måned i fjor, med 
en økning på 371 prosent. I april er det totalt 4 294 helt arbeidsledige kvinner, en 
ledighetsprosent på 7,4 prosent. Blant menn er det nå 5 275 helt arbeidsledige, som gir en 
ledighetsprosent på 8,0 prosent. Det er en økning på 260 prosent sammenlignet med samme 

måned i fjor.  
 
Alle aldersgrupper har hatt økning i arbeidsledigheten siden april i fjor. Som andel av 
arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 12,7 prosent, og 
særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 13,3 prosent. 
 
For aldersgruppen 25-29 år er ledigheten på 12,1 prosent ledighet, og blant de yngste (19 år 

og under) er ledigheten på 7,3 prosent.  
 
 
De fleste har vært ledige fire til syv uker 

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i april på 599 personer. Det 
er en nedgang på 34 personer fra i fjor på samme tid. 
 
Denne måneden er det registrert 8 970 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 
uker). Det er 7 180 flere personer enn i samme måned i fjor. De aller fleste av disse (5 123) 
har en varighet på ledigheten mellom fire og syv uker.  

 
Det har blitt utlyst stillinger også i denne måneden   
Totalt har det vært en tilgang på 1 020 registrerte ledige stillinger i Nordland i april. Dette er 

en nedgang på 36 prosent sammenlignet med april i fjor. De fleste utlyste stillingene finner 
vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 279 stillinger utgjør dette 27,4 prosent av 
alle utlyste stillinger i Nordland i april.  
 
Innen undervisning er det utlyst 155 stillinger, og industriarbeid har utlyst 101 stillinger. 
 

Vi oppfordrer arbeidssøkere og arbeidstakere til å benytte Arbeidsplassen.no. 
 

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

 
For mer statistikk og informasjon fra NAV Nordland, se vår side Koronavirus – informasjon 
fra NAV Nordland. Denne siden oppdateres alle hverdager. 

  
 
 

https://arbeidsplassen.nav.no/
https://www.nav.no/no/lokalt/nordland/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-fra-nav-nordland
https://www.nav.no/no/lokalt/nordland/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-fra-nav-nordland
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Spesielle forhold  
 
Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en 
måned til den neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. 

Fra desember til januar øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved 
årsskiftet, så faller gjerne antallet arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i 
løpet av sommeren. Sesongjusteringen justerer for disse normale svingningene og viser 
den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. Den siste måneden har vi imidlertid hatt 
en økning i ledigheten som er langt større enn vi noen gang har opplevd før. Dette skyldes 
ikke sesongvariasjoner, men den helt spesielle situasjonen i norsk og internasjonal 
økonomi på grunn av tiltakene for å bekjempe en pandemi. Sesongjusteringsmetoden vil 
ikke klare å ta hensyn til dette på en meningsfull måte, og vi har derfor ikke laget 
sesongjusterte tall denne måneden. 
 
Statistikk om antall som har dagpenger under permittering er pga korona-krisen erstattet 
av tabell som viser tilgang arbeidssøkere fordelt på arbeidssøkerårsak. Dette inkluderer 
permittering som årsak. 
 


