
Arbeidsmarkedet

Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet
(KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 pro-
sent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs
arbeidskraftsundersøkelse (AKU) gikk arbeidsledighe-
ten opp fra 3,2 prosent av arbeidstyrken i 1999 til 3,4
prosent i 2000. Arbeidsstyrken økte dermed med
rundt 0,7 prosent, om lag på linje med veksten i be-
folkningen i aldersgruppen 16-74 år (0,6 prosent).
Dette innebærer at yrkesprosenten (som angir forhol-
det imellom arbeidsstyrke og befolkningen i arbeids-
dyktig alder) holdt seg på det historisk sett høye nivå-
et fra 1998 og 1999.

De sesongjusterte tallene fra AKU viser en viss opp-
gang i sysselsettingen gjennom fjoråret, etter still-
stand og endog beskjeden nedgang fra slutten av
1998 til slutten av 1999. Ledigheten har derimot vist
en forsiktig stigende tendens gjennom hele den siste
to-årsperioden. Dette bildet gjenfinnes både i tallene
fra Aetat Arbeidsdirektoratet og i tallene fra AKU, når
en justerer for noe som i ettertid ser ut til å være bety-
delig "støy" rundt årsskiftet 1999/2000. Tallet på regi-
strerte ledige stillinger lå som gjennomsnitt for fjor-
året noe i overkant av resultatet for 1999, men om lag
som i 1998. 

Sysselsettingen
Til tross for en viss oppgang i sysselsettingen gikk ut-
førte timeverk ned med 0,9 prosent fra 1999 til 2000.
Denne forskjellen henger bl.a. sammen med at det var
to færre arbeidsdager  i 2000 enn i 1999, og med at
fraværet økte i flere næringer. De foreløpige tallene
fra KNR viser at det i 2000 i gjennomsnitt var syssel-
satt 2 290 900 personer. Etter en periode med sterk
sysselsettingsvekst fra 1993 til 1998, viser de fore-
løpige tallene for 1999 og 2000 at veksten i sysselset-
tingen nesten har stoppet opp. Som i 1999 var det ut-
viklingen for lønnstakergruppen som bidro til veksten
i samlet sysselsettingen i fjor. Mens tallet på selvsten-
dige falt med over 4 prosent for annet år på rad, er
veksten i lønnstakersysselsettingen anslått til 0,8 pro-
sent i fjor.

Tallet på sysselsatte i offentlig forvaltning gikk opp
med rundt 9 000 personer eller 1,3 prosent i år 2000,
noe mindre enn de to foregående årene. Sysselsettin-
gen i markedsrettet virksomhet økte med i underkant
av 10 000 i fjor, om lag det samme som året før.
Næringen forretningsmessig tjenesteyting hadde størst
sysselsettingsvekst fra 1999 til 2000, med  4,2 pro-
sent. Industrisysselsettingen gikk klart tilbake for an-
dre året på rad. Innenfor bygging av skip og oljeplatt-

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Reg. ledige og pers. på arb.markedstiltak 1)
Ledige stillinger (høyre akse) 1)
AKU-ledige

Arbeidsledige og beholdning av ledige stillinger, månedstall. 1983-2001
Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert og glattet

1) Justert bakover for brudd i serien fra januar 1999
Kilde: Arbeidsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.
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former og tekstil- og bekledningsindustrien finner vi
den sterkeste nedgangen i industrisysselsettingen
fra1999 til 2000, men utviklingen for store industri-
bransjer som næringsmiddel-, forlag og grafisk- og
verkstedindustri bidro også til nedgangen.

Veksten i sysselsettingen siste år kom blant sysselsatte
på heltid, mens det ble færre deltidssysselsatte, ifølge
AKU. Utviklingen var imidlertid ulik for menn og kvin-
ner og for enkelte aldersgrupper. Blant kvinner økte
antallet sysselsatte på heltid med 21 000, mens antal-
let på deltid ble redusert med 16 000. For menn var
det bare mindre endringer i sysselsettingen. I fjor var
det sysselsatt 13 000 flere personer over 54 år enn i
1999. 

Arbeidsstyrken
Ifølge AKU var det i 2000 2 350 000 personer i
arbeidsstyrken regnet som gjennomsnitt over året, en
økning på 17 000 personer fra året før. Oppgangen i
arbeidsstyrken skyldes i hovedsak en økning i antall
personer i yrkesaktiv alder. Den gjennomsnittlige
yrkesdeltakelsen viste bare en svak økning fra 1999 til
2000.

Fra 1999 til 2000 var det en økning på 19 000 per-
soner i aldersgruppen 16-74 år. I de yngste alders-
gruppene, som er preget av forholdsvis lav yrkesdel-
takelse, var antall personer om lag uendret. I alders-
gruppen 25-54 år, hvor yrkesdeltagelsen er høy, var
det en økning på 5 000 personer, 6 000 færre enn året
før. Størst økning var det imidlertid i aldersgruppen
55-74 år, der økningen var på 15 000 personer, 2 000
flere enn året før. Innenfor denne aldersgruppen kom
hele veksten blant dem under 67 år. Denne demogra-
fiske trenden i veksten fra de middelaldrende til de
eldste aldersgruppene bidro til at oppgangen i arbeids-
styrken ble noe lavere enn økningen i antall personer
(16-74 år) isolert sett skulle tilsi.

For befolkningen samlet var yrkesdeltakelsen 73,4 pro-
sent i år 2000, 0,1 prosentpoeng høyere enn året før.
Justert for brudd i tidsserien var yrkesdeltakelsen i
fjor den høyeste som er målt i Norge, om lag 1,5 pro-
sentpoeng over nivået i 1987, som representerer slut-
ten på forrige konjunkturoppgang. Den gang hadde
imidlertid menn samlet sett en høyere yrkesdeltakelse
enn i dag, om lag 1,5 prosentpoeng, mens kvinners
lave yrkesdeltakelse trakk gjennomsnittet ned. I 1987
lå yrkesdeltakelsen blant kvinner om lag 4,5 prosent-
poeng lavere enn dagens nivå. Forskjellen mellom
kvinners og menns gjennomsnittlige yrkesprosent ble
ytterligere redusert i fjor og var 9,1 prosentpoeng på
årsbasis. I 1987 var denne forskjellen om lag 15 pro-

Hovedtall for arbeidsmarkedet
1000 personer

Endring fra året før
Nivå                                   

2000 1999 2000

Befolkning i yrkesaktiv alder 16-74 år 3 201 15 19
  16-24 år 486 -8 -3
  25-54 år 1 945 11 5
  55-74 år 770 13 15
Arbeidsstyrken (AKU)1 2 350 10 17
  Arbeidsledige 81 1 6
  Sysselsatte (NR)1 2 291 15 10
  Utenlandske sjøfolk på norske skip 25 1 - 2
  Statistiske avvik 2 3 0 - 6
Utførte timeverk (mill.)  3 152 9 - 29

1 Arbeidsstyrken i AKU omfatter bare personer bosatt i Norge. Antall sysselsatte
i NR omfatter også utlendinger på norske skip. Sysselsettingen ifølge NR og
arbeidsledigheten ifølge AKU summerer seg derfor ikke til arbeidsstyrken målt
i AKU.

2 Det statistiske avviket skyldes at det er ulike statistiske kilder for arbeidsstyrken
og komponentene av denne.

Kilder: Statistisk sentralbyrå.

Sysselsetting etter næring
Sysselsatte i 1000 personer. Vekstrater i prosent fra året før

Sysselsatte  Vekstrater   
personer   fra 1999   

                                                    
Nivå Endring Per- Time-

2000 fra 1999 soner verk

I alt 2 291 10 0,4 -0,9
Olje og utenriks sjøfart 65 -2 -2,2 -3,3
Fastlands-Norge 2 226 12 0,5 -0,8
 Industri og bergverksdrift 307 -8 -2,6 -4,0
 Annen vareproduksjon 237 -1 -0,4 -2,1
  Primærnæringer 94 -2 -2,4 -3,7
  Elektrisitetsforsyning 17 -1 -2,5 -3,7
  Bygge- og anleggsvirksomhet 125 2 1,5 -0,4
 Tjenesteyting 970 12 1,2 -0,0
  Varehandel 325 2 0,6 -0,8
  Samferdsel 159 1 0,6 -0,9
  Annen tjenesteyting 486 9 1,9 0,9
 Offentlig forvaltning 713 9 1,3 0,3
  Statlig forvaltning 153 1 0,9 -0,6
  Kommunal forvaltning 560 8 1,4 0,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Arbeidsmarkedsstatistikken – noen forklaringer

De viktigste statistikkildene om arbeidsmarkedet er Statistisk sentral-
byrå sine arbeidskraftundersøkelser (AKU) og registerstatistikken fra
Aetat Arbeidsdirektoratet. Sammen med annen økonomisk statis-
tikk danner disse grunnlaget for et helhetsbilde om arbeidsmarke-
det i nasjonalregnskapet (NR). Nedenfor gjøres det rede for hoved-
trekkene i AKU, Aetat Arbeidsdirektoratets statistikk og nasjonal-
regnskapet. Til slutt vil vi se på i hvilken grad de kan gi forskjellig
inntrykk av tilstanden og utviklingen i arbeidsmarkedet.

Arbeidskraftundersøkelsene - AKU
Tallene i AKU er beregnet på grunnlag av intervju med et utvalg av
befolkningen på 24 000 personer i kvartalet. Siden AKU er en ut-
valgsundersøkelse knytter det seg utvalgsusikkerhet til resultatene,
som en må ta hensyn til ved tolking av tallene. En nærmere rede-
gjørelse for AKU finnes i Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 (NOS
C 467), eller http://www.ssb.no/aku/. 

Sysselsatte: Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst
en times varighet i undersøkelsesuken. Vernepliktige og personer
som var fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, permisjon eller
ferie er også inkludert som sysselsatte. 

Arbeidsledige: Personer helt uten inntektsgivende arbeid som har
søkt arbeid siste fire uker og som kan påta seg arbeid innen to uker
etter intervjutidspunktet.

Langtidsledige: Arbeidsledige som har vært sammenhengende ledig
i 27 uker eller mer inntil intervjutidspunktet. 

Undersysselsatte: Deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få
lengre arbeidstid. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en
måned.

Arbeidsstyrken: Summen av sysselsatte og arbeidsledige.

Yrkesprosent: Andelen av en befolkningsgruppe som befinner seg i
arbeidsstyrken. Brukt uspesifisert menes det andelen av alle per-
soner fra 16 til 74 år som er i arbeidsstyrken.

Aetat Arbeidsdirektoratet
Aetat Arbeidsdirektoratet lager statistikk over arbeidsledige, tiltaks-
deltakere og ledige stillinger hovedsakelig basert på egne registre .

Arbeidssøkere: Summen av ordinære arbeidssøkere og yrkeshem-
mede.

Ordinære arbeidssøkere: Personer som søker inntektsgivende arbeid
ved arbeidskontorene, og som er disponible for det arbeid som
søkes. Hvorvidt en person er i arbeid eller ikke er uten betydning.
Ordinære arbeidssøkere omfatter arbeidssøkerstatusene helt ledige,
ordinære tiltaksdeltakere, delvis sysselsatte og andre ordinære
arbeidssøkere.

Registrerte helt ledige: Omfatter alle ordinære arbeidssøkere som
har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Skoleung-
dom og personer på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke med til den-
ne gruppen.

Ordinære tiltaksdeltakere: Omfatter alle ordinære arbeidssøkere
som ved opptellingstidspunktet deltar på ordinære tiltak. De ordi-
nære arbeidsmarkedstiltakene inndeles i hovedgruppene sysselset-
tingstiltak i offentlig virksomhet, lønnstilskudd til arbeidsgivere,
arbeidsmarkedsopplæring, praksisplasser/arbeidstreningstiltak og
vikarplasser.

Delvis sysselsatte: Omfatter alle ordinære arbeidssøkere som har hatt
inntektsgivende arbeid i løpet av de to siste ukene, men med mindre
enn normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre arbeidstid.

Andre ordinære arbeidssøkere: Omfatter de som er i vanlig arbeid
og som søker ny jobb ved å registrere seg på arbeidskontoret,
skoleelever/studenter som søker jobb men som har utdanning som
hovedaktivitet og etablerere med dagpenger som er under etable-
ring av egen virksomhet.

Permitterte arbeidssøkere: Omfatter antall helt permitterte og delvis
permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte inkluderes i
statistikken over helt ledige, mens delvis permitterte anses som delvis
sysselsatte.

Yrkeshemmede: Omfatter arbeidssøkere som på grunn av ulik funk-
sjonshemming har vansker med å få arbeid. Dette er personer som
vurderes med sikte på yrkesmessig attføring eller som er i attførings-
tiltak.

Langtidsledige: omfatter registrerte helt ledige som har hatt en sam-
menhengende ledighetsperiode på 26 uker eller mer inntil registre-
ringstidspunktet. 

Registrerte arbeidssøkere uten ordinært arbeid: Summen av regi-
strerte helt ledige og sysselsatte i ordinære arbeidsmarkedstiltak
(utenom yrkeshemmede). Dette omtales også som "bruttoledighet".

Fra og med 1999 endret Aetat Arbeidsdirektoratet definisjonene av
registerte helt ledige og delvis sysselsatte. Arbeidssøkerne ble tidlige-
re gruppert som helt ledige eller delvis sysselsatte utfra eventuell av-
korting i dagpengeutbetalingen. Personer med uavkortet dagpen-
geutbetalinger ble automatisk registrert som helt ledige, mens per-
soner med avkorting ble registrert som delvis sysselsatte. Fra og
med 1999 er det hvorvidt arbeidssøkerne oppgir å ha vært i lønnet
arbeid eller ikke de siste to ukene som avgjør om de skal regnes
som delvis eller helt ledige.

Definisjonsendringen medførte en tallmessig økning i ledigheten på
ca. 7 prosent i gjennomsnitt for 1999, hvilket tilsvarte en nedgang i
delvis sysselsatte på ca. 10 prosent.

Nasjonalregnskapet
Sysselsatte personer: Gjennomsnittlig antall heltids- og deltidsansat-
te over året. Dette begrepet  ligger nær opp til definisjonen i AKU.

Utførte timeverk: Antall utførte timeverk over hele året (inklusive
overtid).

Normalårsverk: Antall sysselsatte omregnet til heltidssysselsatte. For
lønnstakere benyttes andel av full stilling eller dellønnsbrøk som vek-
ter, for selvstendige tas det utgangspunkt i arbeidstiden for mann-
lige selvstendige. Utgangspunktet for definisjonen er at timeverkstal-
let i et normalårsverk er lik faktisk årlig arbeidstid for heltidsansatte.

Kilder til avvik
Justert for systematiske nivåforskjeller er det gjennomgående god
overensstemmelse i anslaget på totalt antall sysselsatte i nasjonalregn-
skapet(NR) og i AKU. Den systematiske nivåforskjellen skyldes at utlen-
dinger i utenriks sjøfart ikke dekkes av AKU, mens de er med i NR.

Det er større forskjeller mellom AKU og NR når det gjelder tallene
for utførte timeverk/ukeverk. Et hovedproblem har vært at ukeverk-
stallene i AKU fram til og med 1995 var beregnet på grunnlag av
observasjoner i én undersøkelsesuke i hver måned. Fra og med
1996 fanger AKU bedre opp svingninger i aktivitetsnivå og arbeids-
tid som skyldes ferier og bevegelige helligdager, siden alle årets
uker er undersøkelsesuker. Spørsmålsstillingene i AKU er alltid knyt-
tet til en hel uke. Dette medfører at første og siste uke i kvartalet
ikke kan deles, i motsetning til i NR.

Normalt har arbeidsledigheten ifølge AKU vært større enn antall
registrerte helt ledige fordi ikke alle som har søkt arbeid har regi-
strert seg ved arbeidskontorene og fordi en del av de som deltar på
opplæringstiltak klassifiseres som arbeidsledige i AKU. I motsatt ret-
ning trekker at en del av de registrerte helt ledige ikke klassifiseres
som arbeidsledige i AKU, enten fordi de ikke aktivt har forsøkt å
skaffe seg arbeid de siste 4 uker, eller fordi de ikke er umiddelbart
tilgjengelige for arbeid. Særlig gjelder dette eldre personer med
lange ledighetsperioder. 

Langtidsledige er ulikt definert i de to statistikkildene. AKU-ledige
må ha vært ledige i minst 27 uker, registrerte helt ledige i 26 uker
eller mer. 

Etter omleggingen av AKU i 1996 ble forskjellen mellom de to ledig-
hetsmålene større. AKU-ledigheten økte med om lag 0,5 prosent-
poeng. Hovedårsaken til dette var redusert krav til tilgjengelighet
for å bli regnet som arbeidsledig. Etter Aetat Arbeidsdirektoratet sin
definisjonsendring i 1999 økte antall registrerte ledige med i under-
kant av 0,3 prosentpoeng. Forskjellen mellom de to ledighetsmål-
ene ble dermed mindre igjen.
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sentpoeng. Både ungdom (16-24 år) og personer i
aldersgruppen 55-66 år hadde en mindre økning i
yrkesprosenten siste år, mens det for de aller eldste
(67-74 år) var en liten nedgang yrkesprosenten. Yrkes-
prosenten blant ungdom var om lag 4 prosentpoeng
lavere enn i 1987-88. Andelen ungdom under utdan-
ning har imidlertid i flere år ligget vesentlig høyere
enn den gang, og økte ytterligere fra 1999 til 2000.

Ledigheten
Ifølge AKU var det gjennomsnittlig 81 000 arbeids-
ledige i fjor, 6 000 flere enn året før. Som andel av ar-
beidsstyrken økte ledigheten fra 3,2 til 3,4 prosent.
De sesongjusterte ledighetstallene fra AKU viser en for-
holdsvis jevn stigning fra bunnivået rundt årsskiftet
1998/99 og gjennom år 2000. Unntaket er et "hopp"
rundt årsskiftet 1999/2000, som trolig illustrerer usik-
kerheten ved utvalgsundersøkelser. Summen av regi-
strerte helt ledige og personer på personrettede tiltak
viste nesten samme trendmessige utvikling. Ved utgan-
gen av januar 2001 var det sesongjustert 74 100 per-
soner som enten var registrert helt ledige eller syssel-
satt på ordinære arbeidsmarkedstiltak utenom yrkes-
hemmede. Dette utgjorde 3,2 prosent av arbeidsstyr-
ken, og var 2 100 flere personer enn ved utgangen av
januar 2000.

I 2000 var det i gjennomsnitt 62 600 registrerte helt
ledige ved arbeidskontorene, en økning på 3 100 per-
soner fra 1999. Antall personer registrert på ordinære
arbeidsmarkedstiltak økte med 3 100 til 11 400 per-
soner i gjennomsnitt for år 2000. 

I 2000 var det som gjennomsnitt for året 13 000 lang-
tidsledige ifølge AKU. Dette er 2 000 flere enn i 1999.
Andelen langtidsledige av alle arbeidsledige var imid-
lertid rundt 16 prosent både i 1999 og 2000. I perio-
den fra 1993 til 1995 lå andelen langtidsledige stabilt
på rundt 40 prosent, for så å falle til 30 prosent i
1996, 27 prosent i 1997 og til 19 prosent i 1998.

Finnmark hadde klart høyest registrert ledighet i
2000, med 4,9 prosent, fulgt av Nord-Trøndelag med
3,7 prosent. Lavest registrert ledighet hadde Akers-
hus, med 1,3 prosent og Sogn og Fjordane, med 1,5
prosent. Den registrerte ledigheten økte på Sørlandet,
Vestlandet og Nord-Trøndelag fra 1999 til 2000, mens
den gikk ned i de fleste østlandsfylkene. Arbeidsmar-
kedstiltakene bidrar til å dempe de geografiske for-
skjellene i registrert ledighet. Andelen på tiltak var
høyest i fylker med høy ledighet og lavest i fylker med
lav ledighet. I Finnmark var 5,7 prosent av arbeidsstyr-
ken registrert helt ledige eller på tiltak, mens denne
andelen var 1,6 prosent i Akershus.

Arbeidstakere som er helt permitterte, regnes med
blant de registrerte helt ledige. I 2000 var i gjennom-
snitt 7 200 personer helt permittert, 1 000 flere enn
året før. Delvis permitterte omfattet 5 700 personer,
200 flere enn året før. Tallet på både helt og delvis
permitterte viser dermed oppgang fra året før.

Tilgangen på ledige stillinger i Aetat Arbeidsdirektora-
tets register økte kraftig i 1. kvartal 2000, men gikk til-
bake mot slutten av året. I gjennomsnitt var det for
2000 en tilgang på 49 300 ledige stillinger hver
måned, en økning på 7 000 stillinger fra året før.
Beholdningen av ledige stillinger var i gjennomsnitt
18 400 i 2000, 500 flere enn året før. Beholdningen

Registrerte helt arbeidsledige og ledige stillinger
1000 personer

Januar Endring fra
2001 januar 2000

Registrerte helt ledige 69,7 0,6
- helt permitterte 9,7 -0,2
Delvis permitterte 7,0 0,2
Ordinære tiltaksdeltakere1 11,4 1,6
Tilgang ledige stillinger2 49,4 5,6
Beholdning ledige stillinger 20,1 3,1

1 Yrkeshemmede på ordinære tiltak er ikke inkludert.
2 Tilgang på registrerte ledige stillinger i løpet av en måned.
Kilde: Arbeidsdirektoratet.

Arbeidsledige og undersysselsatte ifølge AKU.  
Personer og tilbud av ukeverk (37,5 timer). 1000

Endring fra året før
Nivå                                

2000 1999 2000

Arbeidsledige
 Personer 81 1
 Ønsket antall ukeverk 64 - 1 3

Undersysselsatte
 Personer 67 - 8 - 2
 Ønsket merarbeidstid i ukeverk 24 - 2

Tilbud av ukeverk i alt 89 - 4 4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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av ledige stillinger gikk også litt ned mot slutten av
året. 

Undersysselsetting
AKU gir også tall for undersysselsetting, det vil si del-
tidsansatte som søker mer arbeid og som er tilgjenge-
lig for dette arbeidet innen en måned etter intervju-
tidspunktet. I 2000 var det 67 000 personer som var
undersysselsatt etter denne definisjonen, en nedgang
på 2 000 fra året før.

Om en betrakter undersysselsettingen som en form
for delvis arbeidsledighet, bidrar den til å utjevne for-
skjellen i ledigheten mellom kvinner og menn. Ifølge
AKU var ledigheten i gjennomsnitt 3,6 prosent for
menn og 3,2 prosent for kvinner i 2000. Samtidig var
i gjennomsnitt 51 000 kvinner undersysselsatte, mot
16 000 menn.

Siden mange undersysselsatte bare ønsker noen få ti-
mer i tillegg, og mange arbeidsledige har ønske om
deltidsarbeid, vil antallet personer som ønsker mer ar-
beid gi et ufullstendig bilde av omfanget av arbeidstil-
budet. Ved å summere tilbudet av arbeidstimer fra de
arbeidsledige og tilbudet av tilleggsarbeidstimer fra
de undersysselsatte, får vi et tall på det urealiserte ar-
beidstilbudet målt i timer. Omregnet i heltidsstillinger
tilsvarte dette 89 000 årsverk i 2000, en økning på
4 000 fra året før. 

Det urealiserte arbeidstilbudet tilsvarer 4,7 prosent av
alle årsverk som arbeidsstyrken tilbyr. Dette er en
økning på 0,2 prosentpoeng fra 1999. 

Personer utenfor arbeidsstyrken som ønsker
arbeid
For å kunne bli definert som arbeidsledig i AKU, må
en oppfylle bestemte krav om søkeaktivitet og tilgjen-
gelighet. Ved hver måling er det en stor gruppe som
ikke har inntektsgivende arbeid og som oppgir at de
ønsker arbeid. På grunn av lav søkeaktivitet eller til-
gjengelighet blir de likevell ikke definert som arbeids-
ledige.

Denne “reservearbeidsstyrken” holdt seg, ifølge AKU,
relativt stabilt rundt 190 000 personer fra 1988 til og
med 1996. I samme periode varierte antallet AKU-
ledige mellom om lag 75 000 og 140 000. Tilsiget av
nye personer var dermed av om lag samme omfang
som overgangen til faktisk ledighet eller sysselsetting.
Fra 1996 til 1998 ble denne gruppen redusert med
25 000 personer pr. år. I 1999 gikk denne gruppen
ned med 8 000 personer, mens reduksjonen siste år
bare var på 4 000 personer. Som for undersysselsatte
er det flere kvinner enn menn blant personer utenfor
arbeidsstyrken som ønsker arbeid. I 2000 var andelen
kvinner 56 prosent.

Arbeidsmarkedstiltakene
I 2000 var det i gjennomsnitt 11 400 personer syssel-
satt ved personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak
(utenom yrkeshemmede). Dette er 3 100 flere enn
året før. Fra 1993 til 1999 var det en gradvis ned-
trapping av omfanget på tiltakene i takt med fallet i
arbeidsledigheten. Ser vi på de sesongjusterte tiltaks-
tallene gjennom fjoråret, ser vi imidlertid at disse steg
forholdsvis jevnt, bortsett fra en liten nedgang i
desember. Blant arbeidsmarkedstiltakene var kvalifi-
seringstiltak den viktigste gruppen i 2000, tilsvarende
82 prosent av alle tiltakene. Blant ungdom under 20
år var i gjennomsnitt 1 700 sysselsatt ved personrette-
de ordinære arbeidsmarkedstiltak i alt. Samtidig var
2 500 i samme aldersgruppe registrert helt ledige. I
1999 var det 1 300 på tiltak og 2 500 ledige i denne
aldersgruppen.

Personer utenfor arbeidsstyrken
1000 personer

Nivå Endring fra året før
2000                                  

1999 2000

Utenfor arbeidsstyrken 852 0 2
 Ønsker arbeid 120 -8 -4
  Kan beg. innen en måned 57 -6 1

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Arbeidsmarkedstiltak
1000 personer

Endring
2000 fra 1999

Personrettede ordinære arbeids-
markedstiltak i alt1 11,4 + 3,1
 Off.sysselsettingstiltak 0,0 0,0
 Lønnstilskudd til arbeidsgivere 2,1 + 0,5
 Kvalifiseringstiltak 9,3 + 2,7
  Arbeidsmarkedskurs 6,4 + 1,9
  Praksisplasser 3,0 + 0,8
 Utdanningsvikariater 0,0 -  0,1

 Herav ungdom under 20 år 1,7 + 0,4

1 Yrkeshemmede på ordinære tiltak er ikke inkludert.
Kilde: Arbeidsdirektoratet.
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