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Lavere ledighet i Nordland - Fortsatt høyt
innen reiseliv og transport
Ved utgangen av juli 2020 var det 3 980 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en
arbeidsledighet på 3,2 prosent. I juni var arbeidsledigheten 3,4 prosent.
I tillegg til de helt ledige var 2 986 registrert som delvis ledige i Nordland i juli. Det er en
nedgang på 1 442 delvis ledige fra utgangen av juni, mens antall helt ledige har hatt en
nedgang på 193 fra forrige måned.
Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det i juli 1 556 flere helt ledige
enn ved utgangen av februar, og 1 737 flere delvis ledige.
I fjor på samme tid var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent. Økningen utgjør 69 prosent.
I juli oppgir 16 prosent av nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de melder seg hos
NAV.
Landets ledighet er på 4,9 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 139 838 personer
som er helt ledige. For landet utgjør økningen 111 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har
fortsatt den høyeste ledigheten i landet med 6,7 prosent, mens Nordland med 3,2 prosent er
fylket med lavest ledighet.
–

Det er godt å se at ledigheten fortsetter å falle i Nordland., sier Rune Ringdal,
stedfortredende avdelingsdirektør ved NAV Nordland.

Fortsatt stor variasjon i ledighet blant nordlandskommunene
Vevelstad og Hattfjelldal har fylkets laveste ledighet i juli. Deretter følger Grane med 1,2
prosent ledighet og Lurøy med 1,7 prosent. Høyest ledighet finner vi i Røst kommune med
7,5 prosent helt ledige, deretter følger Moskenes med 7,4 prosent.
I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 3,4 prosent, Rana 3,2 prosent, Narvik 3,4
prosent og Vefsn 2,3 prosent.
Oversikt for alle kommuner er vedlagt i eget Excel-dokument, vedlegg 6. Vedlegget har
kommunevis oversikt over helt ledige, delvis ledige og permitterte.
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Flest ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport
I Nordland finner vi fortsatt flest helt ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport (535).
Deretter følger industriarbeid med 528 helt ledige. Etterfulgt av butikk- og salgsarbeid som
har 413 helt ledige.
Høyest ledighet blant unge menn
Siden juni har det vært nedgang i ledigheten både for kvinner og menn. Ledigheten faller
jevnt over i alle aldersgrupper, med unntak av en marginal økning i aldersgruppene over 50
år.
Totalt er det nå 1 658 helt ledige kvinner (2,8 prosent), en nedgang på 9 fra juni.
Ved utgangen av juli var det 2 322 helt ledige menn (3,5 prosent), en nedgang på 184 fra
forrige måned. Høyest ledighet finner vi fortsatt for menn i aldersgruppen 25-29 år, med en
ledighet på 5,2 prosent av arbeidsstyrken.
De fleste har vært helt ledig 13-25 uker
Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juli på 645 personer. Det
er en økning på 93 personer fra i fjor på samme tid.
Denne måneden er det registrert 3 335 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26
uker). Det er 1 536 flere personer enn i samme måned i fjor, men en nedgang fra juni i år på
222 personer.
Utlyste stillinger i denne måneden
Totalt har det vært en tilgang på 887 registrerte ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er en
nedgang på 1 prosent sammenlignet med juli i fjor. De fleste utlyste stillingene finner vi innen
helse, pleie og omsorg. Med et antall på 289 stillinger utgjør dette 32,5 prosent av alle utlyste
stillinger i Nordland i juli.
Innen butikk- og salgsarbeid er det utlyst 101 stillinger. Serviceyrker og annet arbeid har
utlyst 98 stillinger.
Vi oppfordrer arbeidssøkere og arbeidsgivere til å benytte Arbeidsplassen.no, når de er på
jakt etter jobb eller nye medarbeidere.

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

958 81 582

Se flere hovedtall om arbeidsmarkedet på nav.no.

For mer statistikk og informasjon fra NAV Nordland, se vår side Koronavirus – informasjon
fra NAV Nordland.
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NAVs koronaveiviser oppdateres kontinuerlig.
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