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Økt aktivitet i butikk og servering, færre helt ledige i 

Nordland 
 
I desember 2020 var det 3 235 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet 
på 2,6 prosent. Det er 60 færre helt ledige enn i november. 
 

- Vi går inn i julen med færre helt ledige enn vi forventet. Nordland har klart seg noe bedre 
enn vi kunne frykte, og bedre sammenlignet med resten av landet, sier direktør i NAV 
Nordland Cathrine Stavnes. 
 

- Siden det nå er en viss usikkerhet knyttet til hvor mange utenlandske arbeidstakere som 

kommer til vinterfisket, så er vi nå tett på for avklare ledige som kan tenke seg jobb i den 

bransjen i vinter.                                                            

 

- Vi anslår fortsatt nedgang i ledigheten i starten av 2021, men det er en usikker situasjon. 

Det finnes ledige jobber i Nordland, men arbeidssøkerne må være forberedt både på å bytte 

bransje og flytte på seg geografisk for å få jobb, sier Cathrine Stavnes. 

 
I tillegg til de helt ledige var 2 424 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i 
desember. Det er en økning på 69 delvis ledige fra utgangen av november. Det er 537 
arbeidssøkere på tiltak i desember, som er tre færre enn i november. Samlet har det blitt 6 
flere arbeidssøkere fra november til desember (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på 
tiltak). Økningen for delvis ledige skyldes både nyregistrerte delvis ledige arbeidssøkere, samt 
noen som har gått over fra full ledighet til å være delvis i jobb. 
 

Spent på neste år 

- Som forventet i desember har det blitt lavere ledighet innenfor butikk og salg, samt 
serveringsbransjen. Vi er spent på hvilke utslag vi får i det nye året, og vi følger utviklingen 
tett, sier Stavnes. 

 
Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 811 flere helt ledige enn 

ved utgangen av februar, og 1 130 flere delvis ledige. 
 
I desember 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av 
arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 36 prosent.  
 
Det er registrert 1 706 permitterte i Nordland i desember, en økning på 45 personer fra forrige 

måned.  

 

http://navet/ansatt/page?id=41


 

 

Av disse er det 724 som er registrert som helt ledige permitterte og 979 er delvis ledige 

permitterte. Antall permitterte i Nordland utgjør nå 1,4 prosent av arbeidsstyrken. 

 

Landets ledighet er på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 106 941 personer 

som er helt ledige. For landet utgjør økningen 76 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har 

høyest ledighet i landet med 5,7 prosent, mens Nordland sammen med Trøndelag har laveste 

ledighet med 2,6 prosent helt ledige. 

 
Langtidsledigheten fortsatt høy, men synkende 

Denne måneden er det registrert 2 393 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 
uker). Det er 449 flere personer enn desember i fjor, men en nedgang fra november i år på 

54 personer. Nedgangen fra forrige måned skyldes i hovedsak at det er flere arbeidssøkere 
som har gått helt eller delvis tilbake i jobb. 

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 desember er det 842 
personer som er registrert som langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker). Det er en økning 
på 405 personer fra samme måned i fjor, og 6 færre enn i november i år. Det viser at selv 

om arbeidsmarkedet fremdeles er forholdsvis godt og etterspør arbeidskraft, er det fortsatt 
vanskelig for mange som har blitt ledige å få nytt forfeste i arbeidslivet. 

 
 

Stor variasjon i ledighet blant nordlandskommunene 

Hele 23 av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i desember. Lavest ledighet 
finner vi i kommunene Vevelstad og Hattfjelldal. Høyest ledighet finner vi i Moskenes 
kommune med 13,5 prosent helt ledige, deretter følger Værøy med 6,2 prosent. 
 
I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,6 prosent, Rana 2,7 prosent, Narvik 2,6 
prosent og Vefsn 1,6 prosent. 
 
Oversikt for alle kommuner er vedlagt i eget excel-dokument, vedlegg 6. Vedlegget har 

kommunevis oversikt over helt ledige, delvis ledige og permitterte. 

 
Flere utlyste stillinger i desember 
Totalt har det vært en tilgang på 1 080 registrerte ledige stillinger i Nordland i desember. 
Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med desember i fjor. De fleste utlyste 
stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 271 stillinger utgjør dette 
26,6 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i desember. Det er også utlyst et høyt antall 

stillinger innen industriarbeid (164) og bygg og anlegg (145). 

 
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.  

 
 

https://arbeidsplassen.nav.no/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/hovedtall-om-arbeidsmarkedet
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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Bilde 2: Infografikk Arbeidsmarkedet i Nordland desember 2020  

 
 
 
NAV Nordland // Arbeids og velferdsetaten 
Postadresse: Boks 354 // 8001 Bodø 
 
Besøksadresse: Haakon VII gt. 98 // Bodø 

Tel: 22 82 20 00  //  
 
www.nav.no/nordland // nav.nordland@nav.no 

 


