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Storfjord har fortsatt laveste ledighet i Nord-Troms 

 
Tall for januar 2015 viser 22 helt ledige arbeidssøkere i Storfjord, noe som utgjør 2,3 

prosent av arbeidsstyrken. Tallene viser at Storfjord fortsatt har den laveste ledigheten i 

Nord-Troms.  
 

Andelen ledige i Storfjord har økt med med 0,5 prosent sammenlignet med tall fra desember 

2014, og redusert med 1,1 prosent sammenlignet med ledighetstallene for 1 år siden. Det er 

flere menn enn kvinner som er arbeidsledige i Storfjord.Ledigheten i Troms er på 2,3 prosent, 

og har gått ned med 3 prosent sammenlignet med januar i fjor. For landet som helhet har det 

vært en økning på 3 prosent og ledigheten ligger nå på 3,1 prosent. Kun Sogn og Fjordane har 

lavere ledighet enn Troms.Det er i de fylkene hvor oljenæringa er størst, at det er blitt flest 

ledige den siste tiden.  

 

Høy andel unge som er helt ledige 

12 av de 22 helt ledige i Storfjord er under 30 år, noe som utgjør 55 prosent. Andelen unge 

ledige er høyere enn snittet i resten av Troms, der andelen unge ledige under 30 år ligger på 

32 prosent. Andelen langtidsledige av helt ledige ligger på 14 prosent, og det er en lavere 

andel enn i resten av Troms, der andelen er på 20 prosent. 

 

Oppsummering 

Arbeidsledigheten i Storfjord er nå på 2,3 prosent. Ledigheten i Troms er også på 2,3 prosent.  

Ledigheten på landsbasis er høyere, og ligger på 3,1 prosent. I Troms rapporterer man fortsatt 

om gode tider i bygg- og anleggsbransjen, mens det har vært en økning i ledigheten innen 

helse, pleie og omsorg. I Storfjord er ledigheten er størst innen reiseliv og transport. Innen 

undervisning og akademiske yrker er ledigheten lavest i Storfjord. 

 
Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs 

database over arbeidssøkere. NAV Storfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger, også fra Finland og 

Sverige. Arbeidsgivere som ønsker informasjon om NAV som samarbeidspartner, er velkommen til å kontakte 

NAV Storfjord.  

 

NAV Storfjord   Benedicte Helen Lilleng 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  


