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Over 2 000 færre ledige i Øst-Viken, og over 4 200
stillingsutlysninger

31 265 personer er registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken. Det utgjør 8,2 prosent av
arbeidsstyrken. Det er 2 163 færre enn i august, hvor andelen var 8,7 prosent. Arbeidssøkere
er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.
Ledighetstoppen ble nådd ved utgangen av mars i år. Øst-Viken hadde nesten 60 000
arbeidssøkere, som utgjorde en andel på 15,2 prosent. Nesten 43 000 av disse var helt
ledige, en andel på 11,2 prosent.
− Det gleder meg å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi ser stadig færre ledige,
samtidig som det blir lyst ut flere nye stillinger, sier Steinar Hansen, direktør i NAV
Øst-Viken.
Færre helt ledige
I september var 17 284 personer helt ledige i Øst-Viken, noe som utgjør 4,5 prosent av
arbeidsstyrken. Det er 2 159 færre sammenlignet med forrige måned. Det er også litt færre
delvis ledige. 11 778 personer er delvis ledige, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.
På landsbasis er det nå registrert 197 915 arbeidssøkere, en andel på 6,9 prosent av
arbeidsstyrken. 105 289 av disse er helt ledige, en andel på 3,7 prosent.
Hver tredje arbeidssøker er permittert - Ullensaker har flest
Antallet permitterte i Øst-Viken, både delvis og helt ledige, er nå 9 176. Dette utgjør 2,4
prosent av arbeidsstyrken, noe som betyr at litt over 30 prosent av arbeidssøkerne i regionen
er permitterte. I regionen reflekteres dette innen yrkesgruppen reiseliv og transport, hvor
nesten 2 000 er permitterte av totalt 4 470 arbeidssøkere, med kun 148 utlyste stillinger i
samme yrkesgruppe. Hardest rammet er Ullensaker med 1 431 permitterte.
− Vi må forberede oss på at flere av de permitterte ikke vil få anledning til å vende
tilbake til den jobben de hadde før koronaviruset traff oss, sier Hansen og kommer
med en oppfordring:

− Jeg oppfordrer ledige og permitterte til å kontinuerlig kvalifisere seg, enten ved å
fullføre den utdanningen de ikke ble ferdig med, ta en ny utdanning eller fylle på med
kompetansehevende kurs. Det er nå også anledning til å kombinere
dagpengeperioden med opplæring eller utdanning, sier Hansen.

En økning i antall stillingsutlysninger
Det er en økning i ledige stillinger i de fleste yrkesgrupper. Helse-, pleie- og
omsorgsnæringene utmerker seg med en økning fra 679 ledige stillinger i august, til 1 129 i
september. Kontorarbeid har mer enn doblet antallet fra 141 stillinger i august til 380 i
september. Det er over 4 200 ledige stillinger i Øst-Viken i september, over 2 000 flere enn i
august.
Noe av økningen kan forklares av at det var flere virkedager i september enn i august, men
det er også flere utlyste stillinger sammenlignet med september i fjor.

De utlyste stillingene i Øst-Viken, september 2020

Arbeidssøkere etter yrkesbakgrunn i Øst-Viken, september 2020

Nedgang i ledigheten rundt Oslo Lufthavn Gardermoen andre måned på rad
Nesten alle kommunene i Øst-Viken viser det samme mønsteret; færre arbeidssøkere som
følge av færre helt ledige, og en liten økning i antall delvis ledige.
Det er fortsatt kommunene på Øvre Romerike som har høyest ledighet. I Ullensaker er 8,2
prosent helt ledige, ned fra 9,4 prosent helt ledige i august. I Nannestad er andelen helt
ledige 7,3 prosent, ned fra 8,6 prosent i august. Nedgangstrenden, som vi har sett siden april,
fortsetter i hele Øst-Viken.
Det betyr at det fortsatt er kommunene og arbeidstakerne tilknyttet Oslo Lufthavn
Gardermoen som merker krisen i størst grad. Det er flest ledige personer med registrert
yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid, men også her går
ledigheten ned.

Ledigheten i kommunene

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kine Helene Heide Larsen – telefon:
920 87 221 eller e-post: kine.helene.heide.larsen@nav.no

