
Permitteringer, oppsigelser og driftsinnskrenkninger 

NAV Øst-Viken 31-03-2020 

Varsler fra bedriftene i Øst-Viken 

Fra og med 9. mars 2020 er det i region Øst-Viken (det som tidligere var Østfold og 
Akershus - med unntak av Asker og Bærum) innkommet varsler om permitteringer, 
innskrenkning av arbeidstid eller nedbemanning fra 861 bedrifter. Det er viktig å 
understreke at dette kun gjelder bedrifter med 10 personer eller mer. 

Totalt gjelder det varsler for 22 343 ansatte. Dette utgjør 5.9 % av arbeidsstyrken totalt i 
regionen. 

 

Flest berørte i Ullensaker, flest bedrifter i Fredrikstad 

 

Permitteringer, innskrenkninger og nedbemanninger som andel av arbeidsstyrken i 
kommunen i perioden fra og med 09-03-2020. 

I kartet over og tabellen nedenfor vises antall berørte personer som andel av 
arbeidsstyrken i den kommunen bedriften er hjemmeværende. Da ikke alle som jobber i en 
bedrift bor i samme kommune, er disse tallene kun en indikasjon på hvor stor påvirkning 
bedriftene har på det lokale arbeidsmarkedet. 
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Permitteringer, innskrenkninger og nedbemanninger som andel av arbeidsstyrken
i kommunen i perioden fra og med 09-03-2020



Kommuner hvor mer enn fire bedrifter har meldt om permitteringer, nedbemanning eller 
innskrenkninger i arbeidstid 

kommune antall berørte antall bedrifter andel av arbeidsstyrken 

Ullensaker 6492 70 31.2 % 

Nordre Follo 3674 89 12.1 % 

Lillestrøm 2316 110 5.0 % 

Fredrikstad 1420 145 3.6 % 

Lørenskog 1198 49 5.5 % 

Moss 1133 66 4.8 % 

Indre Østfold 1015 56 4.6 % 

Ås 963 24 8.9 % 

Nittedal 896 17 6.8 % 

Vestby 598 29 6.5 % 

Sarpsborg 582 62 2.2 % 

Halden 465 29 3.2 % 

Aurskog-Høland 436 10 4.9 % 

Eidsvoll 196 16 1.5 % 

Frogn 134 21 1.6 % 

Råde 124 13 3.3 % 

Nannestad 60 9 0.8 % 

Rælingen 59 7 0.6 % 

Nesodden 53 5 0.5 % 

Nes 46 7 0.4 % 

Skiptvet 19 7 1.0 % 

 

Luftfart og kjøpesentre hardt rammet 

Næringene som er hardest rammet av effektene av korona-epidemien i Øst-Viken er 
tilknyttet luftfart, kjøpesentre og andre servicenæringer direkte rammet av 
karantenebestemmelsene. 

Bedrifter med 10 til 42 personer varslet permittert står for 80 prosent av alle varsler, men 
bare 28.2 % eller 5858 av alle varsler. Bedrifter med mer enn 176 personer varslet 
permittert står for 47.9 % (9933) av alle varslet permittert. 

  



Næringene med størst antall permitteringer, oppsigelser og driftsinnskrenkninger per næring. 
Kommunene som har den største andelen står oppført til høyre for næringen, med hvor mange 
som er permittert i næringen i nevnt kommune. 

Næring Totalt Kommune Antall 

Lufttransport med passasjerer 2662 Ullensaker 2662 

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 2321 Nordre Follo 2300 

Lufttransport med gods 2000 Ullensaker 2000 

Butikkhandel med vin og brennevin 1022 Ullensaker 1022 

Andre tjenester tilknyttet lufttransport 790 Ullensaker 790 

Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 531 Nittedal 500 

Drift av restauranter og kafeer 1538 Ullensaker 473 

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 1164 Ullensaker 417 

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 963 Nordre Follo 227 

Oppføring av bygninger 594 Fredrikstad 127 

Lufttransport med passasjerer 2662 Ullensaker 2662 

Fakta 

Med bakgrunn i den pågående Koronaepidemien vil NAV Øst-Viken inntil videre publisere 
ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet. Vi vil i den grad det er hensiktsmessig og mulig, 
etter hvert gi mer utfyllende statistikk om permitteringer, nedbemanninger og 
innskrenkninger i arbeidstid. Vi vet at det er et etterslep i varslene som kommer inn som 
gjør at det vil komme endringer i tallene uke for uke. Det er på dette tidspunktet ikke 
hensiktsmessig å gi informasjon om hvor mange ansatte som påvirkes per uke. 

Om statistikken 

Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer gir varsel om 
dette til NAV. Til og med 24. mars 2020 ble slike varsler sendt per post. Etter denne datoen 
blir alle varsler sendt over nettløsning. Denne faktaoppsummeringen benytter 
registreringer innkommet som post. Vi vil i størst mulig grad søke å gjøre statistikken 
komplett ved overgang til ny løsning, så raskt dette lar seg gjøre. 

Selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert 
at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. 

Meldeplikten 

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding 
om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte 
arbeidstakerne. Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp 
innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den 
tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding. 

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli 
permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i 
mer enn fire uker. 

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers 
meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer. 


