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Nesten 43 000 helt ledige i Øst-Viken
42 730 personer er nå registrert som helt ledige i region Øst-Viken, som utgjør de tidligere fylkene
Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum. Det utgjør 11,3 prosent av arbeidsstyrken.
Ledigheten har økt med 354,7 prosent, eller 33 333 personer, sammenlignet med i fjor, da ledigheten
var på 2,5 prosent.
Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er nå på 58 347 personer.
Det utgjør 15,5 prosent av arbeidsstyrken.
- Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste tre ukene er dramatisk og uten sidestykke. Vi har i ØstViken gått fra 10 000 registrerte helt ledige 10. mars til nesten 43 000 helt ledige i dag. Kontrasten er
enorm. Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å
begrense spredningen av korona-viruset, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.
Figur 1: Ledighet som andel av arbeidsstyrken per mars 2010 - 2020, region Øst-Viken.

.

9 av 10 av de nye arbeidssøkerne er permitterte
Nesten 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.
39 178 nye arbeidssøkere oppga at de var permittert, eller kom til å bli det, som begrunnelse for at de
meldte seg som arbeidssøker hos NAV.
- Mange har det vanskelig nå. Det er viktig for meg å understreke at NAV er åpen, vi er tilgjengelig og
vi ønsker å levere. Vi er godt i gang med å hjelpe arbeidssøkere, permitterte og arbeidsgivere med å

finne hverandre. Vi ber derfor alle permitterte om å registrere CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no,
slik at de er tilgjengelig for oppdrag. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er
etterspurt av andre arbeidsgivere som mangler arbeidskraft, sier Hansen.

Ullensaker hardest rammet
Ledigheten i Ullensaker har skutt i været som følge av korona-krisen. Ledigheten i denne kommunen
er nå på 17,3 prosent. Nannestad følger rett bak, med en andel på 15,2 prosent. Av de tidligere Østfoldkommunene er det Fredrikstad som har den største andelen arbeidsledige med 11,4 prosent.
Ledigheten i kommunene

Ledige etter yrkesbakgrunn
Det er situasjonen til virksomhetene som er tilknyttet Gardermoen som er hovedårsak til den høye
veksten i ledigheten. Det er flest ledige blant personer hvis siste yrke var innen butikk- og salgsarbeid.
Her var 7 946 personer helt ledige. Deretter følger reiseliv og transport med 5607 personer.
Figur 2: Helt ledige etter yrkesbakgrunn. Antall per mars 2020, regionen Øst-Viken.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller
e-post: sigmund.haugedal@nav.no

