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Spesielle forhold 

Det har denne måneden vært større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer 
seg på nav.no som har medført et brudd i statistikken. Statistikken på arbeidssøkere 
er derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere perioder. Det presenteres derfor 
ikke et vanlig notat om utviklingen på arbeidsmarkedet. I stedet oppsummeres 
informasjon om endringene. 

 

Raskere registrering for nye arbeidssøkere 

6. november 2018 startet NAV med ny registreringsløsning for alle som registrerer 
seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før. 
Totalt må brukerne svare på syv spørsmål og klikke seg gjennom ni steg før de har 
registrert seg som arbeidssøker. Brukerne fyller ut informasjon om siste yrke og 
utdanning, mens komplett CV fylles ut etterpå i den digitale aktivitetsplanen. Målet er 
at færre skal oppleve registreringen som et hinder for å komme ut i aktiv jobbsøking. 
Arbeidssøkere kan begynne med egne jobbsøkingsaktiviteter med en gang og blir 
raskere disponible for arbeidsmarkedet. 
 

Brudd i statistikk over arbeidssøkere og helt ledige 

Raskere registrering for arbeidssøkerne fører tilsvarende til at de kommer raskere inn 
i statistikken over registrerte arbeidssøkere, og det blir flere helt arbeidsledige i 
statistikken. Det blir også tilsvarende økning i bruttoledighet (summen av helt ledige 
arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak).  
 
For november 2018 har NAV estimert at de overnevnte endringene har ført til omkring 
2 500 flere helt ledige enn det ellers ville vært. Dette utgjør om lag 4 prosent av de 
helt ledige. Dette gir et brudd i statistikken fra og med november 2018.  
 
Størrelsen på bruddet er estimert på mikrodata og sammenligning av gammel og ny 
registrering. Dette er så sammenholdt med hvor stor andel som bruker henholdsvis ny 
og gammel registreringsløsning per november. Det tar mer enn en måned å fase ut 
den gamle løsningen og innføre ny registrering for alle. Endelig størrelse på bruddet 
kan derfor ikke beregnes før alle brukerne benytter den nye løsningen.  
 

Presentasjon 
Bruddet på 2 500 personer medfører at vi for november ikke har sammenlignbare tall 
med samme måned året før. I presentasjon av tallene for november 2018 vises derfor 
ikke endringstall fra året før. Og notatet Arbeidsmarkedet nå faller bort denne 
måneden. 
 
Tallserien under er sesongjustert og tallet på helt ledige for november 2018 er 
nedjustert for brudd. Dette gir et anslag på utviklingen i antall helt ledige i november 
gitt at NAV ikke hadde innført ny registreringsløsning for arbeidssøkere.  
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Den korrigerte sesongjusteringen viser en nedgang på 900 helt arbeidsledige fra 
oktober til november 2018.  
 
 

 

Fylke, yrke, utdanning, varighet og alder 
NAV har ikke analysert om bruddet fordeler seg ulikt på andre variabler. Nedenfor 
vises tabeller som sammenlikner oktober og november i år med i fjor.  

 
 
 
Andel under 20 år øker normalt fra juli til august for så å flate ut fra september til 
desember. I 2018 var det økning fra juli til september, omtrent samme andel i 
oktober og økning til 2,9 % i november. Det behøves flere observasjoner for å 
vurdere om endringene på nav.no fører endret aldersfordeling.  
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Fordeling på utdanningsbakgrunn er for november lik som tidligere. 

 
 
Innføring av ny registreringsmetode for arbeidssøkere medfører at det i november 
2018 blir flere med kort varighet under 4 uker i statistikken, sammenliknet med 
tidligere måneder. Dette er en konsekvens av raskere registreringsprosess for 
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arbeidssøkere. 

 
Ny registreringsmetode for arbeidssøkere medfører endringer i hvordan yrke og 
utdanning registreres. Det vil kunne gi noen endringer i fordeling på yrke og 
utdanning. NAV har hittil observert at andel med uoppgitt yrke økte fra 5,9 prosent i 
oktober til 6,7 prosent i november, mens det i 2017 var omtrent uendret i samme 
periode. Fordelingen mellom yrker er ellers relativt lik som tidligere. 
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SMS-varsling 

Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende 
meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Denne 
endringen har bidratt til at det det er omlag 1,4 % flere helt ledige hver måned siden 
juli. For november 2018 utgjør dette 900 personer. SMS-varslet påvirker ikke antallet 
arbeidssøkere på tiltak.  
 
 

Arbeidsavklaringspenger 

Det har også vært endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i år. Man kan 
fra 2018 motta arbeidsavklaringspenger i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot 
tidligere 3 måneder. Fra våren 2018 har dette gitt en gradvis økende effekt på antall 
helt ledige. For november estimerer NAV effekten av regelverksendringen til å gi om 
lag 300 flere helt ledige (ikke sesongjustert). Som andel av helt ledige utgjør dette 
om lag 0,5 % i november.  
 
Om vi inkluderer arbeidssøkere på tiltak anslås effekten av endringene i regelverket 
for arbeidsavklaringspenger å være en økning på om lag 500 personer (ikke 
sesongjustert).  
 
 

Oppsummert om endringer for helt ledige 

Tabellen under oppsummerer NAVs estimater for den samlede effekten av de tre 
endringene i 2018. Tallene viser vårt anslag på 12-måneders-endringen. Tallene 
gjengis for å gi en samlet oversikt og til bruk for miljøer som utfører egne 
sesongjusteringer av ledighetstallene.  
 

 
 
 

Tilgang ledige stillinger  
Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig fra mars 2017 blant 

annet fordi NAV automatiserte innhentingsmetoder og inngikk samarbeid med ulike 

aktører i stillingsmarkedet. At det er en markant økning i statistikken over ledige 

stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene. 

Endringstakten for denne endringen har per november 2018 avtatt. Basert på 

analyser av ulike typer stillinger anslår vi at statistikk for tilgang ledige stillinger igjen 

vil være sammenliknbar med året før fra tidlig i 2019.  

 


