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Forord – 
NAV Troms presenterer hvert år en prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet i fylket. Den gir en oversikt 
over utviklingstendenser for sysselsetting og arbeidsledighet for det kommende året. Prognosen er lagd på 
bakgrunn av tilgjengelig informasjon fra egne og eksterne kilder, og blir brukt som et av flere verktøy i 
planlegging av aktiviteten i 2016. Det er litt beklagelig at statistikkgrunnlaget for prognosen er svekket av at 
arbeidstakertall fra Statistisk Sentralbyrå mangler for 1. og 2. kvartal 2015.  
 
Arbeidsmarkedet i Troms har vært stabilt i 2015 med en ledighet litt lavere enn i fjor. Antallet ledige stillinger 
har økt sammenliknet med fjoråret. Dette peker på et godt arbeidsmarked med nye muligheter for mange 
mennesker 
  
Selv om vi har lav ledighet i fylket, er det i underkant av 2 000 personer som opplever en vanskelig periode som 
arbeidsledig. Og jo lenger denne perioden varer, jo vanskeligere er det å få innpass i arbeidslivet igjen. 
NAV har en rekke virkemidler som kan hjelpe enkelte til å oppleve denne situasjonen som en ny mulighet, og 
ikke bare en vanskelig situasjon. 
 
Troms har et stadig voksende arbeidsmarked. Det er bra fordi befolkningen øker relativt kraftig. I 2015 økte 
antall arbeidstakere i de fleste næringer, men spesielt ble det flere arbeidsplasser innen Bygg og anlegg og 
Overnatting og serveringsvirksomhet. I bygg- og anleggsbransjen er det fortsatt stor aktivitet i Troms med 
fortsatt utbygging av private og offentlige næringsbygg. Det er noe privat boligbygging, men lite i forhold til 
etterspørselen. Varehandelen har og vil fortsatt ha gode vekstvilkår i Troms i året som kommer. Offentlig 
sektor er stor i Troms, og behovet for arbeidskraft i kommunale tjenester og helsetjenester vil fortsette å øke 
med en aldrende befolkning.  
 
Troms og Nord-Norge har så langt i år hatt en helt annen utvikling i arbeidsmarkedet enn andre deler av landet.  
Krisen innen oljenæringen har gjort at ledigheten, spesielt på Vest- og Sørlandet, har økt kraftig innen Ingeniør- 
og IKT-fag. Det er mange bedriftsnedleggelser og permitteringer som i sin tur skaper ringvirkninger i resten av 
samfunnet. I Troms er den oljebaserte næringen bare i startfasen, og virkningene deretter.  
 
Som fylkesdirektør i NAV Troms er jeg svært glad for å registrere at tallene peker i riktig retning for 2016.  Det 
tyder på at vi er i ferd med å lykkes med vårt hovedmål om å få folk i arbeid.  
 
 
Stein Rudaa 
Fylkesdirektør  
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1. Oppsummering og perspektiver 

1.1 Sammendrag 
Antallet helt ledige hittil i år per oktober er 1 % lavere sammenlignet med samme periode i fjor og 
antallet i ordinære arbeidsmarkedstiltak er økt med 8,8 %. Ledigheten i 2015 har vist små 
variasjoner, og vi opplever et meget stabilt arbeidsmarked. Det har vært en økning i antall stillinger 
på 16,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt yrker innen Helse, pleie og 
omsorg, Undervisning og Serviceyrker som har hatt økning. For oktober i år var tilgangen 30 % 
høyere enn oktober i fjor.  
 
Det er forventet økt sysselsetting i 2016, men det er noe usikkert hvorvidt dette vil påvirke 
ledighetsraten i særlig grad. Det rekrutteres både nasjonalt og internasjonalt til stillinger i fylket, i 
tillegg er det grunn til å anta at bedringen i arbeidsmarkedet fører til økt tilbud av arbeidskraft fra 
grupper utenfor markedet, for eksempel skoleungdom og studenter i deltidsarbeid.  Økt 
befolkningsvekst i den yrkesaktive del av befolkningen gjennom arbeidsinnvandring og innflytting kan 
også føre til at spesielt ungdom og ufaglært arbeidskraft fremdeles får problemer med å få jobb. 
Troms opplevde i 1. halvår 2015 at utflyttingen fra fylket økte kraftig. Det var om lag 400 flere som 
flyttet fra Troms i denne perioden sammenlignet med samme periode i fjor, og befolkningsveksten 
var den laveste siden 2006. 
 
Arbeidsmarkedet i Troms har hittil i år vist en annen utviklingstrend enn andre deler av landet.  Mens 
fylket har hatt stabil og også nedgang i ledigheten i forhold til 2014, har de fylkene som er blitt 
rammet av lavere investeringsvolum innen oljenæringen som har hatt en negativ utvikling. I Troms er 
oppbyggingen av en oljerelatert næring i startfasen, og virkningen av reduksjonen i investeringene 
har derfor vært små. Det har vært noe økt ledighet blant ingeniører, men disse er i stor grad mobil 
både geografisk og yrkesmessig.   
 
Det er et gjennomgående trekk i de fleste næringer at det mangler kompetanse, både høyskole- og 
universitetsutdannede og fagarbeidere. For mange bedrifter bidrar denne mangelen til begrensete 
vekstmuligheter. Økt grad av mobilitet i arbeidsmarkedet i fylket vil kunne avhjelpe en del av denne 
mangelen. 
 
NAV forventer økt sysselsetting i mange næringer i 2016, men vil her trekke fram følgende: 
 
Bygg- og anleggsbransjen  
Det meldes om stor aktivitet innen Bygg og anlegg i hele fylket og at dette vil vedvare framover. For 
det meste er det næringsbygg av ulike slag som skaper arbeidsplasser, men også en god del bygg- og 
anleggsvirksomhet for det offentlige. Boligbyggingen i fylket er økende, men fremdeles på et lavt 
nivå.  
I NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 15 % av virksomhetene en netto oppgang i antall 
ansatte det kommende året. Bedriftene melder samtidig at de har mislyktes med rekruttering de 
siste 3 måneder, og at dette skyldes for få kvalifiserte søkere. Bransjen bøter på mangelen av 
kvalifisert arbeidskraft gjennom import av arbeidskraft fra EØS-området, spesielt Øst-Europa. På 
spørsmålet om bruk av utenlandsk arbeidskraft svarer 37 % av bedriftene bekreftende.  
 
Det forventes økt aktivitet det kommende året. Ordremassen er stor og den høye sysselsettingen vil 
vedvare i 2016.  
NAV Troms forventer at sysselsettingen innen bygg og anlegg vil øke til neste år. 
 

Varehandel 
Det er stor satsing innen varehandel i fylket. Dette må antas å påvirke antallet sysselsatte i 2016.  
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Norge opplever for tiden et rekordlavt rentenivå. Samtidig er boligprisene fremdeles økende, spesielt 
i Tromsø. Lav kronekurs vil etter hvert gi utslag på priser på importvarer. Begge forhold vil kunne 
påvirke privat konsum negativt. I sine prognoser forventer Statistisk Sentralbyrå fortsatt økning i 
privat forbruk som følge av lav prisstigning, vedvarende lave renter og reallønnsvekst.  
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer om lag 4 % av bedriftene en økning i antall 
ansatte det kommende året.  
 
På bakgrunn av disse forholdene forventer NAV Troms at sysselsettingen vil være stabil innen 
Varehandel i 2016. 

Overnatting og serveringsvirksomhet 

Det er etablert flere nye hoteller i fylket og flere er under bygging. Det antas at dette vil ha fortsatt 
positiv innvirkning på sysselsettingen i bransjen. Det er også stor vekst innen vinterturisme.  
Tilstrømningen av flyktninger til fylket har ført til økt bruk av hoteller og overnattingssteder som 
midlertidig mottak. Det er usikkerhet om hvor lenge denne situasjonen vil vare, men det antas at 
dette vil kunne øke sysselsettingen i lavsesongen i næringen. 
 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 11 % av bedriftene netto vekst i antall ansatte 
til neste år. I samme undersøkelse melder 26 % av bedriftene i næringen at de har mislyktes med 
rekruttering de siste 3 månedene og at de måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner enn ønsket. 
21 % av bedriftene sier at rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere. På spørsmålet 
om bruk av utenlandsk arbeidskraft svarer 58 % av bedriftene bekreftende.  
 
NAV Troms forventer noe økt sysselsetting i bransjen i 2016. 

Finansiering og forsikring, eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting 

Næringens framtidsutsikter er i stor grad knyttet til vekst på andre områder. Det er derfor sannsynlig 
at veksten i næringen også vil fortsette i 2016. 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 6 % av de som svarte netto økning i antall 
ansatte innen finansiering og forsikring, mens 17 % forventet en netto økning i antall ansatte innen 
Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting. 19 % av bedriftene oppga at de hadde 
rekrutteringsproblemer innen næringen, men 10 % svarte at de hadde for få kvalifiserte søkere til 
sine stillinger. 
 
NAV Troms anslår på denne bakgrunn noe økt sysselsetting i næringen i 2016. 
 
 

Offentlig sektor 
Offentlig sektor er stor i Troms og i høy grad bestemmende for aktivitetsnivået i fylket. Nesten 
halvparten av alle arbeidstakere i fylket er ansatt i offentlig virksomhet. I tillegg er mange ansatt i 
virksomheter som direkte eller indirekte har det offentlige som hovedmarked for leveranse av varer 
eller tjenester.  
 
Hvis vi ser bort fra privat tjenesteyting, utgjør offentlig sektor alene 46,9 % av alle arbeidstakere i 
Troms. Dette betyr at offentlig sektor gjennom mange år har bidratt til stabilitet i sysselsettingen i 
Troms. 
 
Helse- og sosialtjenester har de siste årene hatt store rekrutteringsproblemer, men det kan se ut som 
om dette er redusert i omfang. I årets bedriftsundersøkelse oppgir 10 % av bedriftene at de har 
mislyktes i å rekruttere de siste tre månedene og 6 % sier at de måtte ansette noen med lavere 
kvalifikasjoner enn ønsket. 13 % melder at rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere.  
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Flyktningestrømmen til fylket vil øke behovet for kvalifisert personale innen helsestell og 
undervisning, og det antas at dette vil gi store utfordringer da dette ikke er et lokalt forhold. 
 
 

Samtidig som kommuneøkonomien setter klare grenser for lokal aktivitet, vil sektoren vokse som en 
følge av økende omfang av offentlige tjenester. Mange kommuner i Troms sliter med å balansere 
budsjettene, og det er pr nå ikke avklart hva statsbudsjettet for 2016 vil innebære for kommune-
Troms. På den andre siden vil en aldrende befolkning medføre økte oppgaver innen pleie og omsorg. 
Det er vedvarende stor befolkningsvekst i Tromsø kommune, og behovet for kommunale tjenester 
for barn, ungdom og eldre er derfor økende. 
 
En stor arbeidsgiver innen offentlig virksomhet i fylket er sykehusene. Det er naturlig å forvente en 
viss økt etterspørsel etter arbeidskraft i løpet av året som følge av turnover og naturlig avgang. Mye 
av denne etterspørselen retter seg mot det nasjonale markedet og vil derfor sørge for at flere flytter 
til fylket.  
 
Veksten i offentlig sektor ser nå ut til å flate ut, men NAV Troms forventer en liten økning til neste år 
på bakgrunn av de nevnte forhold. 
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1.2 Vurdering av fjorårets anslag 
I fjorårets arbeidsmarkedsprognose anslo vi at ledigheten i 2015 i gjennomsnitt ville være litt høyere 
enn i 2014. Hittil i år er ledighetsraten 2,2 % mot 2,3 % i fjor. Som det framgår av figuren nedenfor 
har den registrerte ledigheten i noen måneder ligget litt under prognosen. Det er likevel små avvik - 
største avvik finner vi i januar, mars og mai med henholdsvis 4,9 %, 5,8 % og 4,5 %.  Utover dette har 
prognosen i stor grad fanget opp sesongvariasjonene som har fulgt samme mønster de siste årene.  
 

 
 

Kilde: NAV  

 

Figuren viser at fra 2013 har arbeidsmarkedet i Troms vært veldig stabilt. Med stor vekst i den 
arbeidsføre befolkningen vil det måtte være nødvendig med stor vekst i sysselsettingen for at 
ledigheten ikke skal øke. Ledighetsutviklingen har vist at arbeidsmarkedet i Troms til nå har klart 
denne utfordringen godt. Ledighetsnivået i Troms var i gjennomsnitt hittil i år på 2,2 %.  
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2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet 

2.1 Historikk 
Vi vil i denne delen kort gjennomgå utviklingen i de ulike bransjene. Grunnlaget er arbeidstaker-
statistikk fra 1. kvartal 2002 til 3. kvartal 2014. Vi har tidligere hatt tilgang til statistikk til og med 
2.kvartal i inneværende år. På av utfordringer knyttet til innføring av E-dag/A-ordningen, foreligger 
det ikke tall for mellomliggende periode.  
Figur 2 viser utviklingen i antall arbeidstakere totalt i perioden. Fra 2008 har antallet vokst med 16 %. 
 
 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
 

 
Tabell 1: Arbeidstakere etter arbeidssted og næring 
 

Næring 3.kv. 
2013 

3.kv. 
2014 

Endring Endring 
i % 

Andel 
2013 i % 

Andel 
2014 i % 

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 854 928 74 8,7 1,2 1,3 

Utvinning og bergverksdrift 611 647 36 5,9 0,9 0,9 

Industri  3 901 3 950 49 1,3 5,4 5,4 

Elektrisitet, vann og renovasjon 886 866 -20 -2,3 1,2 1,2 

Bygg og anleggsvirksomhet 5 294 5 625 331 6,3 7,4 7,7 

Varehandel og rep. motorvogner 9 058 9 087 29 0,3 12,6 12,5 

Transport og lagring 4 625 4 579 -46 -1,0 6,4 6,3 

Overnatting og serveringsvirksomhet 2 437 2 783 346 14,2 3,4 3,8 

Informasjon og kommunikasjon 1 516 1 350 -166 -10,9 2,1 1,8 

Finans og forsikring, eiendomsdrift, teknisk og 
faglig tjenesteyting 

6 647 7 004 357 5,4 9,3 9,6 

Offentlig og privat tjenesteyting 35 889 36 149 260 0,7 50,0 49,5 

Uoppgitt  15 14 -1 -6,7   

SUM 71 733 72 982 1 249 1,7  100 100 

    Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
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Figur 2: Arbeidstakere i Troms  
Utvikling fra 2002 -  2014 
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Tabell 1 viser endringene i antall arbeidstakere i de ulike næringene i Troms i perioden 3. kvartal 
2013 til 3. kvartal 2014. Antall arbeidstakere i fylket som helhet har økt med 1,7 % i perioden. Det er 
noe svakere vekst enn i forrige prognoseperiode.  Den prosentvise økninga i antall arbeidstakere er 
størst innen Overnatting og serverings-virksomheter med hele 14,2 %. Dette skyldes blant annet at 
det ble åpnet nye hoteller i fylket. Bygg og anleggsvirksomhet har økt med 6,3 % og innen Finans og 
forsikring, eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting er antallet arbeidstakere økt med 5,4 %. 
Målt i antall arbeidstakere er faktisk denne økningen størst. Det er en svak vekst innen offentlig og 
privat tjenesteyting på 0,7 %. Det er bare innen tre næringer vi har nedgang. Den største prosentvise 
nedgangen finner vi innen Informasjon og kommunikasjon med 10,9 %. Det har også vært en liten 
nedgang innen Transport og lagring samt Elektrisitet, vann og renovasjon.  

2.1.1. Næringer med størst økning i antall arbeidstakere 2005 – 2014  

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 

Figuren viser bransjer med økning i antall arbeidstakere i perioden 2005– 2014.  
 

Finans- og forretningsmessig tjenesteyting  
Det var sterk vekst  i denne bransjen fram til  1. kvartal 2009. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 ble 
antall arbeidstakere redusert med 10,7 %. Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2012 var det ingen vekst i 
næringa, mens veksten fra 2. kvartal 2012 har vært på 5,7 %.  I 3. kvartal 2014 omfatter bransjen 9,6 
% av alle arbeidstakere i fylket. Bransjen består av områdene Finansiering og forsikring og 
Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting. Det siste året har antallet arbeidstakere innen 
Finansiering og forsikring økt med 2,3 % og med 5,8 % innen Eiendomsdrift, teknisk og faglig 
tjenesteyting.  
 

Bygg- og anleggsvirksomhet  
I måleperioden har denne bransjen vokst med 41,9 % målt i antall arbeidstakere. Det var sterk vekst i  
perioden fram til 3. kvartal 2008. Fra 1. kvartal 2009 til 3. kvartal 2014 har veksten vært noe lavere. 
Bygg og anlegg omfatter nå 7,7 % av arbeidstakerne i Troms.  
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 Figur 3: Bransjer i Troms med vekst i antall arbeidstakere 
1.kv. 2005 - 3.kv. 2014 
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Offentlig og privat tjenesteyting  
Fra 1.kvartal 2005 til 3. kvartal 2014 blitt 14 % flere arbeidstakere i denne sektoren. Antallet 
arbeidstakere har fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 økt med 0,7 % og omfatter nå 49,5 % av alle 
arbeidstakerne i Troms. Sektoren omfatter Offentlig administrasjon og forsvar, Undervisning, Helse- 
og sosialtjenester samt Annen personlig tjenesteyting. I måleperioden har antall arbeidstakere økt 
innen Offentlig administrasjon og forsvar med 3,6 %, økt innen Helse- og sosialtjenester med 0,7 %, 
mens det har vært nedgang innen Undervisning og Annen personlig tjenesteyting med henholdsvis 
0,7 % og 2,9  
 Hvis vi skiller ut arbeidstakerne innen Annen personlig tjenesteyting, står vi igjen med de som 
arbeider i offentlig sektor. Av disse arbeider 57,4 % innen helse- og sosialtjenester, 23,5 % innen 
undervisning og 19,1 % innen offentlig administrasjon og forsvar. Offentlig ansatte utgjør 46,9 % av 
alle arbeidstakere i Troms.  

 

2.1.2 Næringer med nedgang i antall arbeidstakere 2005 – 2014  
 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Figur 5 viser utviklingen i tre næringer i fylket som har hatt nedgang eller stabil utvikling i antall 
arbeidstakere i perioden 2001 – 2013.  
 

Industri  
Nedgangen i hele måleperioden har vært på 5,8 %. Utviklingen har vært preget av internasjonale 
forhold. Vi ser av figuren at finanskrisen i 2008/2009 fikk stor innvirkning på næringen, og er ennå 
ikke på samme nivå som før den. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 økte antall arbeidstakere i 
Industrien med 1,3 % og andelen av arbeidstakerne i fylket er på 5,4 %.  
 
Varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet  
Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er antallet arbeidstakere 9,5 % høyere enn i 1. kvartal 2005. Det var 
en stabil utvikling fram til 3. kvartal 2011. Etter dette har det vært en økning i antall arbeidstakere 
med 8,2 % fram til 3. kvartal 2014. Næringens andel av arbeidstakerne er nå 16,3 %. Bransjen består 

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Figur 4: Bransjer i Troms med nedgang eller stabil utvikling i antall 
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av områdene Varehandel og rep. motorvogner, og Overnatting og serverings-virksomhet. Varehandel 
og rep. motorvogner står for 76,6 % av bransjens arbeidstakere i 3. kvartal 2014. I måleperioden har 
antall arbeidstakere innen Varehandel og rep. motorvogner gått ned med 0,3 %, mens det har vært 
en økning innen Overnatting og serveringsvirksomhet med 14,2 %. 
 

 

 

Permitteringer 
Ved utgangen av oktober 2015 var det til sammen 52 helt ledige permitterte i Troms. Av disse var det 
21 fra fiskeindustrien. Antallet helt ledige permitterte fra fiskeindustrien er lavere enn i oktober i fjor, 
mens antallet andre permitterte er økt. Av disse er Ingeniør og Ikt-fag den største gruppen.   
 

2.2 Stillingsmarkedet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i tilgangen av ledige stillinger fordelt på måneder de siste to årene, 
samt utvikling hittil i år.  
 

 
Kilde: NAV 

 

Som det fremgår av figuren er det store sesongvariasjoner i tilgangen av stillinger. Den er størst i 
begynnelsen av året og reduseres utover året. Tilgangen av stillinger sier noe om etterspørselen etter 
arbeidskraft og er slik et uttrykk for aktivitetsnivået i næringslivet. Hittil i år per oktober har det vært 
en økning i antall stillinger på 16,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt yrker 
innen Helse, pleie og omsorg, Barne- og ungdomsarbeid og Undervisning som har hatt økt tilgang på 
ledige stillinger.  
 
Sammenhengen mellom tilgangen på ledige stillinger i vår statistikk og utviklingen i sysselsettingen 
og ledigheten er blitt mye svakere de siste årene. Dette skyldes at stadig flere bedrifter lyser ut 
stillinger på egne hjemmesider og finn.no, og i mindre grad på nav.no og i aviser. 
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2.3 Forventet utvikling i de enkelte næringer 

2.3.1 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst utgjorde per. 4. kvartal 2014 3,5 % av alle sysselsatte i Troms. Det 
har vært en nedadgående trend i næringen i mange år med noen stabile perioder. Siden 1. kvartal 
2005 har det vært en økning i antall arbeidstakere på 10,2 %. Fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 
sank antall sysselsatte med 0,6 %, mens antall arbeidstakere økte med 8,7 % fra 3.kvartal 2013 til 
3.kvartal 2014. Det er økt sysselsetting innen Fiske, fangst og akvakultur som bidrar til dette. 
 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse 2015 forventer 27 % av næringen netto vekst i sysselsettingen det 
kommende året. Oppdrettsnæringen er i sterk vekst, og lav kronekurs bidrar til høyere eksport enn 
tidligere. Det forventes at noe av denne veksten vil øke sysselsettingen i bransjen, men nedgangen 
innen jordbruk vil fortsette. 
 
Samlet sett forventes stabil utvikling innen næringen det kommende året. 

2.3.2 Utvinning og bergverksdrift 

I 4.kvartal 2014 arbeidet 0,8 % av de sysselsatte i Troms innen denne næringen. Den omfatter 
hovedsakelig oljeutvinningsrelatert virksomhet som til inntil nylig har vært i kraftig vekst. Fra 
3.kvartal 2013 til 3.kvartal 2014 økte antall arbeidstakere med 5,9 % og utgjør nå om lag 650 
personer. 
Hovedtyngden av denne aktiviteten er i Harstad, men den er også til stede i Tromsø. Reduksjonen i 
oljeinvesteringer innen bransjen har her gitt utslag i justering av virksomhet og nedbemanning i noen 
bedrifter. De sysselsettingsmessige konsekvenser har imidlertid ikke vært store så langt fordi 
arbeidskraften innen næringen i utstrakt grad er mobil både geografisk og yrkesmessig. 
 
NAV Troms forventer noe nedgang i sysselsettingen i denne næringen i 2016.  

2.3.3 Industri 

Ved utgangen av 2013 arbeidet 5,2 % av de sysselsatte i Troms innen Industrien. Denne næringen 
omfatter totalt ca. 4300 sysselsatte. Tallene for 3. kvartal 2014 viser at antall arbeidstakere er økt 
med 1,3 % siste året og utgjør ca. 3950 personer.  
 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer om lag 20 % av bedriftene i de ulike bransjene 
innen industrien netto økning i antall ansatte det kommende året. Hittil i år pr. oktober er antallet 
ledige innen industri redusert med 1 % i forhold til tilsvarende periode i fjor.  
 
NAV Troms forventer stabil sysselsetting i denne næringen i 2016.  
 
I fiskerikommunene i Troms er det store variasjoner i sysselsettingen, og omfang av permitteringer 
varierer med råstofftilgangen.  
 

Næringsmiddelindustrien 
Denne bransjen omfatter 52,8 % av arbeidstakerne i næringen, og har økt sin andel med 2,4 % fra 3. 
kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.  
 
Innen denne næringen er fiskeindustrien helt dominerende. Fiskeindustrien i Troms er geografisk 
lokalisert til mindre steder hvor tilgangen på arbeidskraft og alternative arbeidsplasser er begrenset. 
Vi kan også neste år komme i den situasjon at bedrifter i noen perioder vil mangle arbeidskraft, mens 
det i andre perioder vil være betydelig ledighet som følge av permitteringer på grunn av 
råstoffmangel. De siste årene har fiskeindustrien tidvis vært avhengig av å rekruttere arbeidskraft fra 
både Sverige og Finland. Også antallet arbeidstakere fra Øst-Europa har økt kraftig i denne perioden. 
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I NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 svarer om lag halvparten av bedriften at de har benyttet 
utenlandsk arbeidskraft det siste året. 
 

For 2016 er det store kvoter på hvitfisk, og det er forventet at dette vil skape god aktivitet utover 
året. I tillegg hersker det fremdeles usikkerhet i forhold til de europeiske markedene med hensyn til 
nedgangskonjunktur og kjøpekraft. Dette betyr at det vil være stor usikkerhet knyttet til utviklingen i 
fiskeindustrien i 2016. 
 

 

Øvrig industri i Troms 
De øvrige industrigrenene i fylket er små og sysselsetter få arbeidstakere. Deler av industrien er 
eksportrettet og sysselsettingen varierer derfor mye med de internasjonale konjunkturene, mens 
andre deler av bransjen er avhengige av lokale forhold. I Harstad meldes det om økt aktivitet innen 
verftsindustrien, men det er vanskelig å si noe om forventet utvikling i sysselsettingen det 
kommende året.  
 

2.3.4 Bygg- og anleggsvirksomhet 

Ved utgangen av 4. kvartal 2014 omfattet Bygg og anlegg 7,5 % av alle sysselsatte i fylket. 
Sysselsettingen er økt med 6,2 % fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. I NAVs bedriftsundersøkelse 
for 2015 forventer 15 % av virksomhetene en netto oppgang i antall ansatte det kommende året. Det 
meldes om stor aktivitet innen Bygg og anlegg i hele fylket. For det meste er det næringsbygg av ulike 
slag som skaper arbeidsplasser, men også en god del bygg- og anleggsvirksomhet for det offentlige. 
Boligbyggingen i fylket er økende, men fremdeles på et lavt nivå.  
 
Hittil i år pr. oktober er ledigheten 3 % lavere enn i samme periode i fjor. Tilgangen på stillinger er om 
lag på samme nivå som i fjor.  
 
I NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 melder 23 % av bedriftene innen Bygg og anleggsvirksomhet at 
de har mislyktes med rekruttering de siste 3 måneder, og at dette skyldes for få kvalifiserte søkere. 
Bransjen bøter på mangelen av kvalifisert arbeidskraft gjennom import av arbeidskraft fra EØS-
området, spesielt Øst-Europa. På spørsmålet om bruk av utenlandsk arbeidskraft svarer 37 % av 
bedriftene bekreftende.  
 
Det forventes økt aktivitet det kommende året. Ordremassen er stor og den høye sysselsettingen vil 
vedvare i 2016.  
NAV Troms forventer at sysselsettingen innen bygg og anlegg vil øke til neste år. 
 

2.3.5 Varehandel og reparasjon av motorvogner 

Denne næringen er fylkets nest største og omfattet ved utgangen av 4. kvartal 2014 ca. 12,6 
 % av de sysselsatte i Troms. I perioden 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 ble sysselsettingen i 
næringen redusert med 0,6 %. I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer om lag 4 % av 
bedriftene en økning i antall ansatte det kommende året.  
Det er stor satsing innen varehandel i fylket. Dette må antas å påvirke antallet sysselsatte i 2016.  
Ledigheten hittil i år innen butikk- og salgsarbeid er 4 % lavere enn for ett år siden. Antallet ledige i 
oktober i år er på samme nivå som samme måned i fjor. Omfanget av deltidsarbeid er naturlig nok 
stort innen denne næringen slik at mange studenter er sysselsatt her.  
 
Norge opplever for tiden et rekordlavt rentenivå. Samtidig er boligprisene fremdeles økende, spesielt 
i Tromsø. Lav kronekurs vil etter hvert gi utslag på priser på importvarer. Begge forhold vil kunne 
påvirke privat konsum negativt. I sine prognoser forventer Statistisk Sentralbyrå fortsatt økning i 
privat forbruk som følge av lav prisstigning, vedvarende lave renter og reallønnsvekst.  
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På bakgrunn av disse forholdene forventer NAV Troms at sysselsettingen vil være stabil innen 
Varehandel i 2016. 

2.3.6 Transport og lagring 

Næringen omfattet 6,0 % av de sysselsatte i fylket pr. 4. kvartal 2014 og er redusert på 2,5 % i forhold 
til året før. Antall arbeidstakere i næringen pr. 3. kvartal 2014 er 1,0 % lavere i forhold til samme 
periode året før. Næringen sysselsatte pr. 4. kvartal 2014 ca 5000 personer. 
 
Av bedriftene i næringen som har besvart NAVs bedriftsundersøkelse for 2015, forventer 19 % av 
bedriftene en netto økning i antall ansatte det kommende året. Transportbransjen er i stor grad 
avhengig av utviklingen i andre næringer, og det er grunn til å anta at etterspørselen etter produkter 
og tjenester neste år vil ligge på samme nivå som i 2015.  
 
NAV Troms antar at sysselsettingen i Transport og lagring vil være stabil i 2016.  

2.3.7 Overnatting og serveringsvirksomhet 

Ansatte i denne bransjen utgjorde 4,0 % av alle sysselsatte i fylket i 4.kvartal 2014 og økte fra året før 
med 5,6 %. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 er antall ansatte i næringen økt med 14,2 %.  
 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 11 % av bedriftene netto vekst i antall ansatte 
til neste år. I samme undersøkelse melder 26 % av bedriftene i næringen at de har mislyktes med 
rekruttering de siste 3 månedene og at de måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner enn ønsket. 
21 % av bedriftene sier at rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere. På spørsmålet 
om bruk av utenlandsk arbeidskraft svarer 58 % av bedriftene bekreftende.  
Det er etablert flere nye hoteller i fylket og flere er under bygging. Det antas at dette vil ha fortsatt 
positiv innvirkning på sysselsettingen i bransjen. Det er også stor vekst innen vinterturisme.  
 
Tilstrømningen av flyktninger til fylket har ført til økt bruk av hoteller og overnattingssteder som 
midlertidig mottak. Det er usikkerhet om hvor lenge denne situasjonen vil vare, men det antas at 
dette vil kunne øke sysselsettingen i lavsesongen i næringen. 
 
NAV Troms forventer noe økt sysselsetting i bransjen i 2016. 

2.3.8 Finansiering og forsikring, eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting 

Finansiering og forsikring, eiendomsdrift og teknisk og faglig tjenesteyting sto for 9,6 % av 
sysselsettinga i fylket ved utgangen av 2014. Næringa har hatt en økning i antall sysselsatte på 4,3 % 
fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Antall arbeidstakere har økt med 5,4 % fra 3. kvartal 2013 til 3. 
kvartal 2014. Det siste året har antallet arbeidstakere innen Finansiering og forsikring økt med 2,3 %, 
mens det har vært en økning i antall arbeidstakere på 5,8 % innen Eiendomsdrift, teknisk og faglig 
tjenesteyting. 
 
I følge NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 6 % av de som svarte netto økning i antall 
ansatte innen finansiering og forsikring, mens 17 % forventet en netto økning i antall ansatte innen 
Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting. 19 % av bedriftene oppga at de hadde 
rekrutteringsproblemer innen næringen, men 10 % svarte at de hadde for få kvalifiserte søkere til 
sine stillinger. 
Næringens framtidsutsikter er i stor grad knyttet til vekst på andre områder. Det er derfor sannsynlig 
at veksten i næringen også vil fortsette i 2016. 
 
NAV Troms anslår på denne bakgrunn noe økt sysselsetting i næringen i 2016. 
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2.3.9 Offentlig og privat tjenesteyting 

Ved utgangen av 2014 arbeidet 8,8 % av de sysselsatte innen offentlig administrasjon og forsvar, 10,7 
% innen undervisning, 24,7 % innen helse- og sosialtjenester og 3,3 % innen andre sosiale og 
personlige tjenester.  
 
I Troms er 49,5 % av alle arbeidstakerne ansatt i offentlig og privat tjenesteyting. Fra 3. kvartal 2013 
til 3. kvartal 2014 er antallet økt med 0,7 %, mens andelen av arbeidstakere i fylket er redusert med 
1,0 %. 
 
Hvis vi ser bort fra privat tjenesteyting, utgjør offentlig sektor alene 46,9 % av alle arbeidstakere i 
Troms. Dette betyr at offentlig sektor gjennom mange år har bidratt til stabilitet i sysselsettingen i 
Troms. 
 

Ledigheten for yrkesgruppene innen offentlig sektor er varierende. Generelt er behovet for kvalifisert 
arbeidskraft stort, men kan sjelden dekkes fullt ut. Dette gjelder spesielt i mindre kommuner. Ofte vil 
det være slik at mindre kommuner mangler kvalifiserte søkere til ledige stillinger, mens de ledige i 
større kommuner mangler stillinger å søke på.  
I NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 forventer 12 % av de spurte innen offentlig forvaltning og 
forsvar og 6 % innen helse- og sosialtjenester netto oppgang i antall ansatte, mens 6 % innen 
undervisning og netto nedgang.   
 
Helse- og sosialtjenester har de siste årene hatt store rekrutteringsproblemer, men det kan se ut som 
om dette er redusert i omfang. I årets bedriftsundersøkelse oppgir 10 % av bedriftene at de har 
mislyktes i å rekruttere de siste tre månedene og 6 % sier at de måtte ansette noen med lavere 
kvalifikasjoner enn ønsket. 13 % melder at rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere.  
Flyktningestrømmen til fylket vil øke behovet for kvalifisert personale innen helsestell og 
undervisning, og det antas at dette vil gi store utfordringer da dette ikke er et lokalt forhold. 
 
Offentlig sektor er stor i Troms og i høy grad bestemmende for aktivitetsnivået i fylket. Nesten 
halvparten av alle arbeidstakere i fylket er ansatt i offentlig virksomhet. I tillegg er mange ansatt i 
virksomheter som direkte eller indirekte har det offentlige som hovedmarked for leveranse av varer 
eller tjenester.  
 

Samtidig som kommuneøkonomien setter klare grenser for lokal aktivitet, vil sektoren vokse som en 
følge av økende omfang av offentlige tjenester. Mange kommuner i Troms sliter med å balansere 
budsjettene, og det er pr nå ikke avklart hva statsbudsjettet for 2015 vil innebære for kommune-
Troms. På den andre siden vil en aldrende befolkning medføre økte oppgaver innen pleie og omsorg. 
Det er vedvarende stor befolkningsvekst i Tromsø kommune, og behovet for kommunale tjenester 
for barn, ungdom og eldre er derfor økende. 
 
En stor arbeidsgiver innen offentlig virksomhet i fylket er sykehusene. Det er naturlig å forvente en 
viss økt etterspørsel etter arbeidskraft i løpet av året som følge av turnover og naturlig avgang. Mye 
av denne etterspørselen retter seg mot det nasjonale markedet og vil derfor sørge for at flere flytter 
til fylket.  
 
Veksten i offentlig sektor ser nå ut til å flate ut, men NAV Troms forventer en liten økning til neste år 
på bakgrunn av de nevnte forhold. 
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2.4 Forventet endring i sysselsetting fordelt på næringer 
 

Tabell 2: Forventede endringer i sysselsettingen i Troms i 2015 

 

  Endring 2013K4 til 
2014K4 

Resultater fra 
bedriftsundersøkelsen 2015** 

Forventet 
endring fra 
2014K4 til 
2015K4 

Næring Antall I prosent Uendret Oppgang Nedgang 

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst -18 -0,6 73 27 0  

Utvinning og bergverksdrift -25 -3,7 71 14 14 -50 

Industri 5 0,1 63 29 9  

Elektrisitet, vann og renovasjon -15 -1,7 75 13 13  

Bygg og anleggsvirksomhet 366 6,2 69 23 8 200 

Varehandel og rep av motorvogner -64 -0,6 80 12 8  

Transport og lagring -127 -2,5 50 35 15  

Overnattings- og serveringsvirksomhet 178 5,6 68 21 11 150 

Informasjon og kommunikasjon -191 -11,3 50 43 7  

Finansiering og forsikring -10 -1,1 81 13 6  

Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting 273 4,0 83 17 0 250 

Offentlig administrasjon, forsvar 392 5,7 80 16 4 200 

Undervisning -45 -0,5 62 16 22 50 

Helse- og sosialtjenester -399 -1,9 71 18 11 200 

Personlig tjenesteyting ellers -10 -0,4 88 9 3  

I alt ** 259 0,3 73 18 9 1 000 

 
 

* Resultatene fra bedriftsundersøkelsen er andel av bedriftene som har svart uendret, oppgang eller nedgang. 
** Inkluderer ikke oppgitte som utgjør 0,6 % av de sysselsatte.  
Kilde: NAV Troms 

3. Tilbudet av arbeidskraft 
Tilbudet av arbeidskraft (arbeidsstyrken) er definert som summen av antall sysselsatte og 
arbeidsledige. Arbeidsledighet er et resultat av tilpasning mellom tilbud og etterspørsel  i 
arbeidsmarkedet. For å kunne si noe om utviklingen i arbeidsledigheten må vi derfor vurdere 
utviklingen av arbeidskrafttilbudet.   
 

Arbeidsstyrken er avhengig av størrelsen på den yrkesaktive befolkningen og av andel av 
befolkningen som er i arbeidsstyrken, dvs. yrkesfrekvensen. Yrkesfrekvensen kan variere over tid. 
Denne variasjonen avhenger av flere variabler, bl.a. etterspørselen etter arbeidskraft, endringer i 
tiltaksnivået, og endringer i utdanningsfrekvensene. 

3.1 Befolkningsutvikling 
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var en folketilvekst på 347 personer i Troms i 1. halvår i 
2015. Dette er den laveste halvårsveksten siden 2006.  
Netto innflytting innenlands har vært negativ hele perioden fra tusenårsskiftet. Tall fra Statistisk 
Sentralbyrå viser at per. 1. halvår 2015 er netto innflytting inkludert innvandring til fylket vesentlig 
lavere enn tidligere. Det var om lag 400 flere som flyttet fra Troms i denne perioden sammenlignet 
med samme periode i fjor. 
   
På grunn av store avstander og begrenset kommunikasjon er det relativt lite pendling mellom 
nabofylkene. Det er flere som pendler ut av fylket enn som pendler inn. Fra 2005 har netto 
utpendling ligget på ca 1 500 personer. 
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3.2 Yrkesfrekvenser  
Arbeidsstyrken avhenger av utviklingen i den yrkesaktive befolkningen og av yrkesfrekvensene. 
Yrkesfrekvensene kan som nevnt variere over tid avhengig av forhold både i og utenfor 
arbeidsmarkedet. Som figuren viser, var det en økning i yrkesfrekvensen i Troms fra 2005 til 2008. 
Etter dette har den sunket. Fra 2013 til 2014 
falt yrkesfrekvensen fra 70,8 til 70,7.  
Høyere etterspørsel etter arbeidskraft 
medfører økte yrkesfrekvenser ved at 
personer som har vært utenfor 
arbeidsstyrken melder seg som 
arbeidssøkere eller begynner i arbeid. 
Likeledes vil yrkesfrekvensen kunne 
reduseres når arbeidsmarkedet forverres 
ved at noen personer trekker seg ut av 
arbeidsstyrken pga. reduserte                              
muligheter for arbeid.                                            Kilde:NAV 
Økt tiltaksnivå vil føre til økte yrkesfrekvenser, mens flere personer under utdanning vil medføre 
reduserte yrkesfrekvenser.  
 
Tabell 3 viser at det var stor grad av stabilitet i arbeidsstyrken i fylket fra 2013 til 2014. Den utgjør nå 
86 198 personer. Den  viser også endringene i yrkesfrekvensen fordelt mellom aldersgruppene. 
Nedgangen skyldes ikke nedgang i antallet yrkesaktive i de ulike gruppene, men at 
befolkningsveksten i gruppen er større enn veksten i antall sysselsatte.  
 

 
 
 

 Kilde: NAV Troms 

 

3.3 Utvikling i arbeidsstyrken framover  
Det fins ulike metoder for å framskrive arbeidsstyrken på. NAV Troms benytter metoden som tar 
utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger for de ulike aldersgruppene. Vi 
vil deretter gjøre direkte anslag på yrkesfrekvenser i hver aldersgruppe. Anslag over arbeidsstyrken 
framkommer ved å multiplisere yrkesfrekvens i hver aldersgruppe med befolkningsanslaget i hver 
aldersgruppe. Summen av dette vil da være prognosen for arbeidsstyrken i fylket. Det er i tråd med 
de definisjoner av arbeidsstyrken som SSB bruker i sin arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det må 
understrekes at det hefter usikkerhet ved prognosen, spesielt knyttet til fastsetting av yrkesfrekvens i 
hver aldersgruppe. 
 

Det framgår av tabellen nedenfor at befolkningen i Troms har økt med 1 403 personer fra januar 
2014 til januar 2015.  

 
 
Tabell 3: Beregnede yrkesfrekvenser(i % av bosatte) 
etter alder 

 

Aldersgrupper 2013 2014 Endring 2013 – 2014 i % 

16-19 år 54,0 51,6 -4,4 

20-24 år 73,3 70,9 -3,3 

25-29 år 79,8 79,5 -0,3 

30-39 år 87,4 87,9 0,6 

40-49 år 87,3 87,6 0,3 

50-59 år 81,1 82,6 1,9 

60-74 år 34,2 34,7 1,5 

I alt 70,8 70,7 -0,1 
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Fig 6: Yrkesfrekvenser i aldersgruppen 16-74 år 

i Troms  2000-2014 
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Endringer i arbeidsstyrken kan skyldes endringer i den yrkesaktive befolkningen og/eller endringer i 
yrkesfrekvensen. Endringer i yrkesfrekvensen kan skyldes endring i tiltaksnivået, i etterspørselen 
etter arbeidskraft og endringer i utdanningsfrekvensene. 
 
Antallet helt ledige hittil i år per oktober er 1 % lavere enn i fjor og antallet i ordinære 
arbeidsmarkedstiltak er økt med 8,8 %. Ledigheten i 2015 har vist små variasjoner, men har avtatt 
utover høsten. Hittil i år per. oktober har tilgangen på stillinger vært 16,1 % høyere enn i fjor. For 
oktober i år var tilgangen 30 % høyere enn oktober i fjor.  
 

 
 

 
 
 
Anslag om yrkesfrekvens er gjort ut fra følgende forutsetninger: 
 
Troms er et fylke der veksten i arbeidsstyrken er relativt lavere enn befolkningsveksten. Dette 
medfører at yrkesfrekvensen vanskelig vil kunne øke totalt over tid selv om det er positiv endring 
innen flere aldersgrupper. Det er trolig at høyere privat konsum og god reallønnsutvikling vil gi 
virkninger i form av en økning i antall sysselsatte innen ulike bransjer i fylket. Dette vil kunne påvirke 
yrkesfrekvensen blant ungdom i positiv retning, men det er usikkert i hvor stor grad dette påvirker 
ledighetsraten fordi sysselsettingen blant ungdom i stor grad preges av deltidsarbeid. Ledigheten i 
Troms har i 2015 vært på samme nivå som i 2014 selv om antall arbeidstakere har økt. En av 
årsakene kan være at den økte sysselsettingen medfører flytting til fylket. 
 

Tabell 4: Utvikling i befolkning og nøkkeltall for arbeidsmarkedet i Troms 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Befolkning 1. januar 155 553 156 494 157 554 158 650 160 418 162 050 163 453 

Arbeidsstyrke 83 140 83 093 83 362 84 275 85 257 86 198  

Sysselsatte etter arbeidssted 79 168 79 510 80 622 81 187 82 865 83 124  

Delvis ledige** 1 084 1 041 942 924 910 901 910 

Helt ledige 2 286 2 114 1 890 1 866 1 984 1 921 1 930 

Deltakere på ordinære tiltak 454 413 321 327 340 342 330 
 

* Tallene er gjennomsnittstall hittil i år (oktober). Befolkningstall er endelige. 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå og NAV 

Tabell 5: Prognose for arbeidsstyrken i Troms med justerte yrkesfrekvenser 

Alders-
grupper 

Befolkning 
1.jan 
2015 

Arb.styrke 
2014 

Yrkesfrek. 
2014 

Forventa arb.styrke 2015 
m/justerte yrkesfrekvenser 

Forventa arb.styrke 2016 
m/justerte yrkesfrekvenser 

Befolkning 
2015* 

Arbeids-
styrke 

Yrkes-
frekvenser 

Befolkning 
2016* 

Arbeids-
styrke 

Yrkes-
frekvenser 

16-19 år 8 682 4 480 51,6 8 367 4 317 51,6 8 288 4 276 51,6 

20-24 år 12 088 8 567 70,9 12 217 8 659 70,9 12 125 8 593 70,9 

25-29 år 11 027 8 770 79,5 11 740 9 337 79,5 12 194 9 511 78,0 

30-39 år 20 077 17 646 87,9 20 457 17 980 87,9 20 763 18 249 87,9 

40-49 år 23 567 20 643 87,6 23 242 20 359 87,6 22 875 20 037 87,6 

50-59 år 20 837 17 218 82,6 21 093 17 429 82,6 21 335 17 708 83,0 

60-74 år 25 577 8 874 34,7 26 443 9 174 34,7 27 014 9 455 35,0 

i alt 121 855 86 198 70,7 123 542 87 225 70,7 124 560 87 830 70,5 

* beregnet gjennomsnitt 
Kilde: NAV Troms 
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Det er sannsynlig at nåværende ledighetsmønster med relativt høy ledighet blant ungdom og 
ufaglærte vil vedvare også neste år.  
 

Forslaget til statsbudsjett for 2016  innebærer et tiltaksnivå som er 1,9 % høyere enn fjoråret. 
 
NAV Troms anslår på bakgrunn av dette at yrkesfrekvensen for 2015 vil være på samme nivå som i 
2014, mens den vil avta i 2016 på grunn av befolkningsveksten.  

4. Tilpasning på arbeidsmarkedet 

4.1 Ledighetsutvikling fordelt på yrkesbakgrunn 
Per. oktober 2015 er antall helt ledige hittil i år 1 % lavere sammenlignet med samme periode i fjor. 
Endringene i ledigheten er små, og det er nedgang i de fleste yrkeskategorier. Den største økningen 
finner vi innenfor Ingeniør- og IKT-fag (32 %), ledere (22 %) og Meglere og konsulenter (12 %). Det 
framgår av tabellen nedenfor at alle disse tre er av liten betydning i den totale ledigheten. 
  

Tabell 6: Helt ledige etter yrke hittil i år pr. oktober og endringer fra 2014 

    

Yrke Antall helt ledige 
hittil i 2015 pr. 

oktober 

Endring i forhold til 2014 
pr. oktober 

Endring i 
% 

Akademiske yrker 
32 -1 -2 

Barne- og ungdomsarbeid 
121 -7 -5 

Butikk- og salgsarbeid 
225 -10 -4 

Bygg og anlegg 
194 -5 -3 

Helse, pleie og omsorg 
168 -3 -2 

Industriarbeid 
226 -1 -1 

Ingeniør- og IKT-fag 
102 25 32 

Jordbruk, skogbruk og fiske 
88 4 5 

Kontorarbeid 
148 -13 -8 

Ledere 
17 3 22 

Meglere og konsulenter 
33 4 12 

Reiseliv og transport 
230 -5 -2 

Serviceyrker og annet arbeid 
191 12 6 

Undervisning 
61 -11 -15 

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 
96 -16 -14 

I alt 1 931 -23 -1 

Kilde: NAV 

 

Stramhetsindikatoren (se tabell 7) viser forholdet mellom helt ledige og ledige stillinger, og er et 
uttrykk for hvor stramt arbeidsmarkedet er. Jo lavere dette forholdet er, jo strammere er 
arbeidsmarkedet. Gjennomsnittlig hittil i år pr. oktober var det 2,4 helt ledige per ledig stilling. Dette 
er om lag det samme som i fjor. Arbeidsmarkedet er strammest innen Helse, pleie og omsorg og 
Undervisning, og minst stramt innen primærnæringene og industri. 

I NAVs bedriftsundersøkelse for 2015 ble det gjort estimater som viser at det er vanskelig å få tak i 
arbeidskraft. I 1. kvartal 2015 hadde bedriftene i Troms rekrutteringsproblemer som kan tallfestes til 
en mangel på 1 250 personer. Tilsvarende tall for 2014 var 950 personer. Det var innenfor Helse- og 
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sosialtjenester, Bygge- og anleggsvirksomhet, Varehandel og motorvognreparasjon og Eiendomsdrift 
og forretningsmessig tjenesteyting at mangelen var størst. 

 
Tabell 7: Stramhetsindikator – helt ledige etter yrkesbakgrunn i forhold til ledige stillinger 

     Stramhetsindikator 

  
Helt ledige etter 
yrkesbakgrunn, 
gjsnitt hittil i år 

 
Tilgang stillinger etter 
yrke, gjsnitt hittil i år 

Antall helt ledige pr 
ledig stilling 

Gjsnitt hittil i år 
 

  Okt.14 Okt.15 Okt.14 Okt.15 Okt.14 Okt.15 

Akademiske yrker 33 32 37 39 0,9 0,8 

Barne- og ungdomsarbeid 129 121 29 41 4,5 2,9 

Butikk- og salgsarbeid 241 225 58 54 4,2 4,2 

Bygg og anlegg 201 194 58 48 3,5 4,1 

Helse, pleie og omsorg 176 168 179 253 1,0 0,7 

Industriarbeid 228 226 23 27 9,8 8,5 

Ingeniør- og IKT-fag 80 102 43 33 1,9 3,1 

Jordbruk, skogbruk og fiske 84 88 8 11 10,9 7,8 

Kontorarbeid 165 148 33 35 5,0 4,2 

Ledere 14 17 9 11 1,6 1,5 

Meglere og konsulenter 29 33 13 16 2,2 2,1 

Reiseliv og transport 238 230 53 59 4,5 3,9 

Serviceyrker og annet arbeid 180 191 64 75 2,8 2,6 

Undervisning 70 61 94 108 0,7 0,6 

Ingen yrkesbakgrunn eller 
uoppgitt 

113 96 7 10 16,9 9,4 

I alt Troms 1 982 1 931 706 820 2,8 2,4 

Kilde: NAV Troms  

5. Prognose over registrert ledighet  
Prognosen for registrert ledighet er utarbeidet på bakgrunn av prognoser for sysselsettingen og 
arbeidsstyrken.  Det er forventet at sysselsettingen i offentlig sektor vil øke noe neste år. I privat 
sektor forventes det økning i sysselsettingen innen de fleste næringer. Totalt forventes det en økning 
i sysselsettingen neste år.  
 
NAV anslår i sin prognose en ledighetsrate på 3,3 % i gjennomsnitt for 2016, mens Statistisk 
sentralbyrå forventer 4,3 % ledighet.  Den økte ledigheten på landsbasis vil i mindre grad ramme 
Troms på grunn av at det er lite oljerelatert virksomhet i fylket. I tillegg vil offentlig sektors store 
andel av sysselsettingen i Troms ha betydning. Det antas derfor at ledigheten vil ligge vesentlig  
lavere i gjennomsnitt for 2016 enn prognosene for landet som helhet.  
 
NAV Troms antar en gjennomsnittlig ledighetsrate på 2,3 % for 2016.  
 

Tabell 8: Prognose for ledighet i Troms i 2016 

  
2015 2016 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt  
2015 

1 800 1 850 2150 2 000 2 000 2 000 1 900 2 000 2 200 2 200 1 900 1 850 1 900 2 000 2000 

Kilde: NAV Troms 

NAV Troms forventer ut fra gjennomgangen av bransjene og vurdering av endring i arbeidsstyrken, at 
ledigheten i Troms i 2016 vil være om lag på samme nivå i gjennomsnitt i forhold til 2015.  




