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Tema som jeg kommer innom

• Arbeidsmarkedet i Nordland
• Behov i arbeidsmarkedet

• …i dag
• …i morgen
• …i fremtiden

• Kompetansebehov
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Arbeidsmarkedet i Nordland - hovedtrekk

• 11 sammenhengende år med vekst er brutt
• Omsetningsfall på 2,5 % - mindre enn fryktet
• Nordland har stått han av
• Blant fylkene som har vært minst berørt av pandemien både i form av 

smittetall, arbeidsledighet, konkurser og eksportverdi
• Robust og omstillingsdyktig
• Optimisme
• Største utfordringer: Befolkningsnedgang og mangel på kompetent 

arbeidskraft
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2 688 2 302
Arbeidssøkere registrert hos NAV som har

noe arbeid. 

571
Sykefravær 8 508

8 485

Uføre 20 741

5 769 har arbeidsavklaringspenger (AAP)
 som ytelse. Mange ender opp med uføretrygd 

etter 4 år på AAP.

Nedsatt arbeidsevne
Personer med nedsatt arbeidsevne pga. 
sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, 
behandling eller oppfølging med en 
viss varighet for å komme tilbake i arbeid.

Personer med sykdom eller skade 
som i hovedsak ikke lenger er i 
stand til å arbeide.

Helt ledige Delvis ledige
Arbeidssøkere registrert hos NAV
og som er aktive arbeidssøkere og
kan ta arbeid på kort varsel.

Ledige på tiltak
Arbeidssøkere på tiltak i regi av 
NAV for å øke mulighetene for å 
komme i arbeid. Gjennomsnittlig antall personer per måned som 

mottar sykepenger fra NAV.  Mange kommer tilbake 
i arbeid, en del ender på arbeidsavklaringspenger 
(AAP), noen på uføretrygd.

Klar for arbeid

Har ikke 
arbeid

Har arbeid

Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

I mindre grad
klar for arbeid

            
            

               

     
 

Arbeidsmarkedet i Nordland



Behov på arbeidsmarkedet 
…i dag
…i morgen
NAVs bedriftsundersøkelse 2021
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Bedriftene i Nordland 
kunne ansatt

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser
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Mangel på arbeidskraft i Nordland
NAVs bedriftsundersøkelse siste 10 år

flere i 2021 om de fikk 
tak i personer med 
riktig kompetanse

2 899 
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246

321

493

923

Nærings- og nytelsemidler

Offentlig forvaltning

Personlig tjenesteyting

Prod. av metallvarer

Prod. av maskiner og utstyr

Informasjon og kommunikasjon

Jordbruk, skogbruk og fiske

Undervisning

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Transport og lagring

Varehandel, motorvognreparasjoner

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

Bygge- og anleggsvirksomhet

Helse- og sosialtjeneste

Størst mangel på arbeidskraft innen helse- og sosial 
og bygge- og anleggsvirksomhet

Estimert mangel på arbeidskraft 
fordelt på næringer. Næringer 
med mangel 40 eller mer. 
Nordland. 

Antall stillinger der bedriften ikke har 
fått ansatt noen eller bedriften har 
måttet ansette personer med lavere 
eller andre kvalifikasjoner enn det ble 
søkt etter

Kilde: 

NAVs bedriftsundersøkelse 2021



Nordlandsbedriftene ser lys i tunellen 
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«Hvor mange 
ansatte 
forventer 
dere å ha om 
ett år?»

30 %
flere enn i 

dag

59 %
like mange 
som i dag

11 %
færre enn i 

dag

Nordland

26 %
flere enn i 

dag

63 %
like mange 
som i dag

11 %
færre enn i 

dag

Landet



Behov i arbeidsmarkedet
…i fremtiden

NAVs omverdensanalyse 2021
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Samfunnstrender mot 2035

Økte forventninger og 
muligheter

Raskere 
omstillingstakt

Svak befolkningsvekst, 
sterk aldring
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Foto: Pixabay, Colourbox, Pexels

Arbeidsmarkedet: 
Raskere omstillingstakt



// NAV

• Teknologisk utvikling

• Det grønne skiftet

• Fortsatt høy globalisering

3 grunner til høy 
omstillingstakt

Foto: Pixabay, Coloubox, Pexels
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• Størst vekst i tjenesteytende næringer og 
offentlig forvaltning

• Svak utvikling i oljenæringen, industri og 
varehandel

• Flere med høyere utdanning
• Ikke alle vil få en jobb som krever dette, særlig 

innen økonomi/administrasjon, samfunnsfag og 
humanistiske fag

• Økt etterspørsel etter sykepleiere

• Stor mangel på yrkesfagutdannede – spesielt 
innen helsefag og håndverksfag

Næringssammensetningen vil endre seg

Kilde: SSB (Cappelen m.fl. 2020)

Sysselsetting etter næring. Tusen personer 
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• Koronakrisen endret vaner og 
preferanser – er det varig endring?

• Kriser framskynder endring og 
innovasjon

• Risiko for at flere varig faller utenfor

• Norge avhengig av utviklingen 
internasjonalt

Korona framskynder 
omstillingene

Foto: Shutterstock
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Konsekvenser av automatiseringen og annen omstilling
• Kan få periodevis økt ledighet i særlig berørte næringer og yrker

• Nye jobber kommer i andre næringer/yrker og kan skapes andre 
steder i landet

• Mer yrkesmessig og geografisk mobilitet 

• Livslang læring og omstilling



Kompetansebehov

Hva vi tror?
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• «Vi utdanner ungdom til jobber 
som enda ikke finnes, til teknologi 
som enda ikke er oppfunnet og til 
å løse problemer som vi enda ikke 
vet vil oppstå.»

• …..men noe kan vi si.

Kompetansebehov
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• Helse og omsorg vil ha et behov for 
arbeidskraft i lang tid.

• Yrkesfag, særlig innen helse- og fag 
rettet mot industri, bygg og anlegg og 
håndverk.

• Formell kompetanse – ta 
videregående utdanning og fullfør

• Endringskompetanse
• Videre utdanning og utvikling

Kompetansebehov



Takk for oppmerksomheten.
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