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Ledigheten i Storfjord holder seg lav 
 

Tall for august 2015 viser at ledigheten i Storfjord ligger på 1,8 prosent av 

arbeidsstyrken. Dette er lavere enn gjennomsnittet for resten av Troms, der ledigheten 

nå er på 2,4 prosent.  

 

Lavere ledighet enn i fjor på samme tid 

Ledigheten i Storfjord har gått ned fra 2,2 prosent til 1,8 prosent sammenlignet med august i 

fjor. Tall fra juni viser også at det er få langtidsledige i Storfjord, og disse utgjør en andel på 

kun 5 % av de helt ledige. 

 

Flest unge ledige 

Andelen ledige under 25 år i Storfjord utgjør 35 prosent av de helt ledige i kommunen, og 

andelen ledige i aldersgruppen 25-30 år er på 23 prosent av de helt ledige. Det vil si at over 

halvparten av de helt ledige i Storfjord er under 30 år. Ungdom uten formell kompetanse og 

utdanning utgjør den største gruppen ledige under 30 år.  

 

Flere menn enn kvinner er arbeidsledig i Storfjord 

Det er nå flere kvinner enn menn som er arbeidsledig i Storfjord, og ledigheten er størst innen 

helse, pleie og omsorg, barne- og ungdomsarbeid og bygg og anlegg. 

 

Personer med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom og innvandrere er prioriterte 

grupper i NAV sitt oppfølgingsarbeid. 

 

NAV Storfjord - en nyttig samarbeidspartner 

Mange arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og ber om rekrutteringsbistand fra 

NAV. NAV Storfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger, og samarbeider med NAV 

Balsfjord, NAV Lyngen, NAV Tromsø og NAV Karlsøy når vi mottar rekrutteringsoppdrag 

fra arbeidsgivere. De som ønsker informasjon om NAV som samarbeidspartner, er 

velkommen til å kontakte NAV Storfjord.  

 

NAV Storfjord,       

Benedicte Helen Lilleng 

  


