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Hva er spesielt med denne krisen?

• Hastigheten: Vanligvis tar kriser på arbeidsmarkedet mange måneder før ledigheten 
når toppen – i Trøndelag tok det 4 uker

• Omfanget: Traff de fleste bransjer i starten – ledigheten steg kraftig i alle 
yrkesgrupper

• Antall ledige: Må tilbake til 30-tallet for å finne like høye ledighetstall. På det meste 
var nesten 1 av 7 i arbeidsstyrken i Trøndelag registrert som arbeidssøkere

• Mange permitterte: De første tre ukene etter nedstengningen oppga 9 av 10 
dagpengesøkere i Trøndelag at de var permittert

• Delvis ledige: Voldsom vekst i delvis ledige – mange permitterte gikk delvis tilbake til 
jobb
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Utvikling arbeidssøkere fra 2020

33 895 arbeidssøkere 

på det meste – 13,8% 

av arbeidsstyrken

14 483 

arbeidssøkere i 

januar – 5,8% av 

arbeidsstyrken
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Stor forskjell mellom 
kommunene
Helt ledige ved utgangen av januar 2021

Leka 0,8 %

Høylandet 1,1 %

Rindal 1,4 %

Tydal 1,7 %

Osen 1,8 %

Holtålen 1,8 %

Lierne 2,0 %

Midtre Gauldal 2,1 %

Raarvihke - Røyrvik 2,2 %

Rennebu 2,3 %

Snåase - Snåsa 2,3 %

Åfjord 2,3 %

Selbu 2,4 %

Namsskogan 2,4 %

Grong 2,4 %

Oppdal 2,5 %

Heim 2,5 %

Nærøysund 2,5 %

Namsos 2,6 %

Overhalla 2,6 %

Hitra 2,8 %

Ørland 2,8 %

Orkland 2,8 %

Levanger 3,0 %

Inderøy 3,0 %

Skaun 3,1 %

Frosta 3,1 %

Indre Fosen 3,1 %

Steinkjer 3,2 %

Røros 3,2 %

Melhus 3,4 %

Frøya 3,6 %

Flatanger 3,8 %

Verdal 3,9 %

Trondheim 4,0 %

Malvik 4,0 %

Stjørdal 4,3 %

Meråker 5,2 %
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Unge menn på ledighetstoppen

1 748 helt ledige

547 delvis ledige 

1 278 helt ledige

704 delvis ledige 
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Arbeidssøkere under 30 år
som andel av alle arbeidssøkere

I snitt er 1 av 3 

arbeidssøkere i 

Trøndelag 

under 30 år.
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Mer om de arbeidsledige under 30 år…

4 660 
arbeidssøkere 

under 30 år

36% står uten fullført 

videregående utdanning

65% er helt uten arbeid

8% har vært helt uten arbeid 

eller aktivitet i mer enn 26 uker

21% har innvandrerbakgrunn
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Trøndelag ledige innvandrere Trøndelag delvis ledige innvandrere

Ledige innvandrere

I januar er det 3 042 helt 

ledige og 1 226 delvis 

ledige med 

innvandrerbakgrunn
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Andelen langtidsledige
1 914 personer 

har vært helt 

ledig i mer enn 

6 måneder, 

nesten 900 

flere enn på 

samme tid i fjor.
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Arbeidsledighet, etter utdanningsnivå. Tall i prosent. 
(Tall for hele landet)
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I 1992 blir ca 7 000 barn født i Trøndelag…

1. klasse ved Ekne barneskole 1998/1999 
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I desember 2010 er barna 18 år gamle. Nesten 90 ungdommer 
fra 92-årgangen mottar sosialhjelp i Trøndelag

Det tilsvarer nesten 9 skoleklasser som 1.klassen på Ekne skole
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7 år senere er barna 25 år gamle, hvor mange 
av de 90 mottar fortsatt trygd fra NAV?

45%
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Ca. 1 350 personer 

(475 med trygd og 875 uten trygd)

- Og, hvor mange i 92-kullet er i utenforskap i 2017?
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x 10

I hele aldersgruppen 20-29 år, er det i Trøndelag ca. 13 300 i 
«utenforskap»

Det tilsvarer 1 330 skoleklasser som 1.klasse på Ekne
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Her er Trøndelags befolkning mellom 20-66 år, hvor mange er i utenforskap?

Utenforskap = ikke i arbeid, ikke i utdanning

Trøndelag har i overkant av 

280 000 innbyggere mellom 

20-66 år.

Hver figur representerer 

omtrent 2 800 personer.

= 1%
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Hvor mange er i utenforskap?

I heltidsarbeid ~ 61%

Det er omtrent 171 000 

personer som jobber heltid. 

(30 timer eller mer per uke)
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Hvor mange er i utenforskap?

I deltidsarbeid ~ 12%

Det er omtrent 33 000 

personer som jobber deltid. 

(mindre enn 30 timer per 

uke)
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Hvor mange er i utenforskap?

Selvstendig 

næringsdrivende ~ 2,5%

Det er omtrent 6 800 

personer som er selvstendig 

næringsdrivende med 

næringsinntekt
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Hvor mange er i utenforskap?

Alderspensjonister ~ 1,5%

Det er omtrent 4000 

personer som tar ut 

alderspensjon og offentlig 

AFP.
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Hvor mange i Trøndelag jobber 80% eller mer?

I høyere utdanning ~ 3%

Det er omtrent 3000 

personer som tar høyere 

utdanning. 
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Hvor mange i Trøndelag jobber 80% eller mer?

Kun trygd ~ 12% 

Det er omtrent 35 000 

personer som mottar 

trygdeytelser, men ikke er i 

arbeid, utdanning eller 

pensjon. 
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Hvor mange er i utenforskap?

Verken trygd eller 

aktivitet ~ 8% 

Det er omtrent 22 000 

personer som verken mottar 

trygd eller er i arbeid, 

utdanning eller mottar 

pensjon. 
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Hvor mange er i utenforskap?

I utenforskap ~ 20%

57 000 personer i er verken i 

jobb eller utdanning
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Én av fem personer i utenforskap i Trøndelag (før 

koronapandemien)

Ca. 57 000 (20,3%) 

personer i aldersgruppen 

20-66 år, er ikke i arbeid 

eller utdanning i Trøndelag.

I denne gruppen mottar 

ca. 60% en stønad, mens 

40% ikke mottar noen 

ytelser.  

280 746 personer i alderen 20-66 år bosatt i Trøndelag per desember 2017
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Det tilsvarer 3 «utsolgte» Lerkendal Stadion…

Foto: www.rbk.noKapasitet Lerkendal: 21 421
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Endring i antall AAP-mottakere 
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Uføretrygdede under 30 år, utvikling fra 2018 

I Trøndelag har 

antall uføretrygdede 

under 30 år økt 

med 24  prosent de 

siste to årene.

2,6 prosent i 

aldersgruppen har 

uføretrygd. 
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Andelen eldre øker betydelig i Trøndelag, 2020-2040
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Aldring av befolkningen vil føre til 

• En stor i behovet for arbeidskraft, særlig 

innenfor helse- og omsorgssektoren. 

• En lavere andel av befolkningen vil være i 

arbeidsfør alder – det blir færre yrkesaktive per 

alderspensjonist

• På grunn av aldring også i den yrkesaktive 

delen av befolkningen, øker sjansen for at flere 

vil være på helserelaterte ytelser    
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Utenforskapet kommer til å øke som en følge av 
koronakrisen

• Mange av de som arbeidsledige før koronakrisen – er fortsatt 
ledige. Her er det mange i NAVs prioriterte grupper
• Ungdommer
• Flyktninger
• Personer med nedsatt arbeidsevne

• Disse får en betydelig lenger vei til arbeid, de skal konkurrere med 
alle de som har blitt ledige under koronakrisen

• I tillegg: Mange av de som har blitt ledige som en følge av krisen 
er unge, nyetablerte og med lite eller ingen utdanning. En del av 
disse hjalp NAV ut i jobb i årene med rekordlav ledighet før 
koronakrisen. 
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Fremtidens arbeidsmarked

• Arbeidsmarkedet må regne med en raskere omstillingstakt 
fremover, det har blitt forsterket gjennom koronakrisen

• Økt behov for helsetjenester og omsorgsbaserte yrker

• Fagbrev innenfor industri, bygg og anlegg og helse og omsorg

• Jobber innenfor teknologi – som programmering, it-sikkerhet

• Undervisning på alle nivå

Viktig: Historien viser oss at når gamle jobber forsvinner, kommer 
nye til - men gjerne i andre næringer/yrker enn de som forsvinner
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Bedriftsundersøkelsen 2020 sier: Yrker Antall

Sykepleiere 435

Servitører 202

Kokker 192

Lastebil- og trailersjåfører 178

Tømrere og snekkere 162

Elektrikere 112

Legespesialister 86

Renholdere i bedrifter 86

Psykologer 85

Sveisere 82

Spesialsykepleiere 78

Rørleggere og VVS-montører 69

Vernepleiere 67

Frisører 67

Bartendere 64

Andre helseyrker 62

Grunnskolelærere 61

Programvareutviklere 60

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 59

Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 54

Andre personlige tjenesteytere 50

Andre håndverkere 50

Totalt mangel 4 327

Bedriftsundersøkelsen 2021 publiseres i starten på mai




