
Arbeidsledighet i Agder

09. februar 2021



// NAV

Utvikling for arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder fra 
uke 10 i 2020 og status 09. februar 2021 (uke 06)

Helt ledige er arbeidssøkere som ikke har noe jobb eller deltar på arbeidsmarkedstiltak.
Delvis ledige er arbeidssøkere som arbeider noe.
Arbeidssøkere på tiltak deltar i arbeidsmarkedstiltak.



// NAV

Arbeidssøkere i NAV Agder 09. februar 2021 fordelt på 
status.

NAV Agder har 10 183 arbeidssøkere registrert 

Disse er fordelt slik på ledighetsstatus

5 699
helt ledige (jobber ikke)

3 231
delvis ledige (jobber litt)

1 253
Arbeidssøkere på 

tiltak

Og fordeler seg videre på permitteringsstatus slik

4 292
Helt ledige

Ikke permittert

1 407
Helt ledige
permitterte

1 903
Delvis ledige ikke 

permittert

1 328
Delvis ledige 
permitterte

1 253
Arbeidssøkere på 

tiltak 
ikke permittert



// NAV

Kommunefordelt 
ledighet i Agder
09. februar 2021

Helt ledige per kjønn

Kvinner

Agder: 3,1 %

Landet: 4,1 %

Menn

Agder: 4,3 %

Landet: 4,7 %

over 4 prosent

3 – 4 prosent

under 3 prosent

Høyest

Tvedestrand: 4,5 %

Lavest

Hægebostad: 1,7 %

Det er til sammen 5 699 helt ledige i Agder, 

3,7 prosent av arbeidsstyrken mellom 15 og 
74 år.

Siste uke har antall helt ledige falt med 

208 personer.

Delvis ledige økte med 124 personer og 
arbeidssøkere på tiltak økte med 39 personer 
i samme periode. 
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// NAV

Helt ledige som prosent av arbeidsstyrken per fylke. 
Siste 5 uker med publiserte tall



// NAV

Antall helt og delvis ledige per kommune i Agder. 
09. februar 2021.



// NAV

Helt og delvis ledige som prosent av arbeidsstyrken per 
kommune i Agder. 09. februar 2021.



// NAV

Helt ledige som prosent av arbeidsstyrken per kommune 
i Agder. Siste 5 uker med publiserte tall



// NAV

Antall permitterte og andel av arbeidsstyrken per fylke. 
09. februar 2021.

Av de permitterte vil noen være helt ledige, noen være delvis ledige og noen være arbeidssøkere på tiltak



// NAV

Antall permitterte og andel av arbeidsstyrken per 
kommune i Agder. 09. februar 2021.

Av de permitterte vil noen være helt ledige, noen være delvis ledige og noen være arbeidssøkere på tiltak



// NAV

Permitterte i Agder fordelt på yrkesbakgrunn. 09. februar 
2021, samt endring per gruppe siden 02. februar



// NAV

Utvikling antall helt ledige i Agder fordelt på yrkesgrupper
Tall for 02. februar og 09. februar



// NAV

Utvikling antall delvis ledige i Agder fordelt på yrkesgrupper
Tall for 02. februar og 09. februar



// NAV

Endring siste uke, antall helt og delvis ledige registrert 
hos NAV i Agder per yrkesbakgrunn. 09. februar 2021



// NAV

Arbeidssøkeres utdanningsnivå i Agder 09. februar
fordelt på arbeidsmarkedsstatus og alder


