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SAMMENDRAG
Selv om mange friskmelder det norske arbeidsmarkedet etter oljenedturen er det fortsatt mørke skyer i horisonten. 
Langtidsledigheten generelt og blant ingeniører spesielt fortsetter å øke, spesielt på Vestlandet. Mange av de langtids- 
ledige står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet på permanent basis hvis det ikke settes inn mer målrettede tiltak 
for å kvalifisere dem tilbake i arbeid. 

FORORD
«Status på arbeidsmarkedet» er en halvårlig publikasjon om tilstanden i og utsiktene for økonomien og arbeids-
markedet framover. Den er produsert av Tone Tønnessen og Petter Teigen i NITO sekretariatets samfunnspolitiske 
avdeling. Publikasjonen tar for seg den makroøkonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt som påvirker 
arbeidsmarkedet generelt og for ingeniører spesielt. Analysene er basert på tilgjengelig informasjon fra offentlige 
kilder samt NITOs egne undersøkelser og statistikker. Avslutningsvis gir vi en vurdering av hvordan arbeidsmarkedet 
for ingeniører i Norge vil utvikle seg framover. Redaksjonen ble avsluttet 5. oktober 2017.
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1. INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI
Statusen og vekstutsiktene for internasjonal økonomi er nå bedre enn når vi la frem vår forrige rapport i mars 2017. 
Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Etter nesten tre år med  
nedgangskonjunktur er også veksten i norsk økonomi på vei opp. Ifølge NHO er veksten bredt basert; i nær sagt 
samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Arbeidsledigheten i befolk-
ningen er på vei ned, men økning i langtidsledighet en utfordring.

INTERNASJONAL ØKONOMI

Det er lysere utsikter for internasjonal økonomi. Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen og SSB 
(Statistisk sentralbyrå) anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD -området blir sterkere enn tidligere antatt. De 
bedrede internasjonale konjunkturene ventes også å føre til høyere vekst i framvoksende økonomier. Mens industri- 
landene ser ut til å vokse med 2,0 prosent i år, kan de såkalte vekstøkonomiene (Kina, India, Russland og Brasil) 
komme ut med en vekst i BNP på 4,6 prosent. Dermed havner global BNP-vekst på 3,5 prosent. Neste år antas veksten  
på verdensbasis å bli enda litt høyere.

USA har vært i en konjunkturoppgang i 8-9 år, og har ledet an i oppsvinget etter finanskrisen. I august hadde arbeids- 
ledigheten kommet ned i 4,4 prosent av arbeidsstyrken, som er svært lavt for USA. Sysselsettingsveksten er imidlertid  
relativt svak for tiden. Dessuten er yrkesdeltagelsen fortsatt lav, som bl.a. reflekterer at mange har gitt opp å søke 
jobb og trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Mange av de nye jobbene som er skapt den siste tiden skal også være av 
midlertidig karakter og knyttet til deltidskontrakter i yrker med lav lønn. Situasjonen på arbeidsmarkedet er derfor 
ikke så god som ledighetstallene isolert tilsier.

Nå mener analytikerne at amerikansk økonomi er i sluttfasen av en langvarig konjunkturoppgang. Etter en lang 
periode med fremskyndet konsum pga. av ekspansiv pengepolitikk (lave renter), er det nå tegn til lavere konsumvekst.  
Investeringsutviklingen viser også svakheter, og utsiktene til en mer ekspansiv finanspolitikk under Trump er svekket.  
Det forventes derfor gradvis lavere vekst de nærmeste årene. Det er også faktorer som kan føre til en mye svakere 
økonomisk utvikling i USA fremover. Dette skyldes dels usikkerhet knyttet til Trump-administrasjonens styringsevne 
og fremtidige disposisjoner og dels konsekvenser av mulige geopolitiske hendelser, som f.eks. en eskalering av 
konflikten mellom USA og Nord-Korea.

I eurosonen har økonomien vokst sammenhengende siden våren 2013, og oppsvinget fortsetter med uforminsket  
styrke. Arbeidsledigheten er nede på sitt laveste nivå på ni år, det er tegn til økende vekst både i detaljhandel og  
industriproduksjon, samt en rekke andre positive indikatorer. Det er dermed utsikter til fortsatt god vekst på kort 
sikt. SSB har oppjustert sine vekstanslag fra 1,7 til 2,1 prosent for inneværende år. Veksten antas deretter å avta 
gradvis til et nivå på 1,7 prosent i 2020, hovedsakelig som følge av underliggende lav produktivitetsvekst, et noe 
svakere internasjonalt konjunkturbilde og en finanspolitikk som er begrenset av vekst- og stabilitetspakten. Dette 
indikerer en fortsatt moderat konjunkturoppgang på litt lengre sikt. 

Arbeidsledigheten i euroområdet har falt i en årrekke, og er nå på ca 9 prosent. Selv om utviklingen er positiv, er dette  
fortsatt et svært høyt nivå og det er store forskjeller landene imellom. Ledigheten i henholdsvis Hellas og Spania er 
nå i overkant av 17 og 21 prosent, mens den i Tyskland er i underkant av 4 prosent. Forskning tyder dessuten på at 
mye av sysselsettingsveksten på samme måte som i USA har vært av midlertidig karakter og relatert til økt syssel-
setting i lavt betalte deltidsjobber. 

Med unntak av Finland er veksten i eurosonen bredt basert, med oppgang i samtlige av medlemslandene. Gjeninn- 
hentingen ser ut til å fortsette med uforminsket styrke i Spania, mens den har falt noe tilbake i Portugal etter en 
sammenhengende periode med kraftig vekst. Veksten holdt seg også godt oppe i Sverige, Frankrike, Tyskland og 
Italia. I Øst-Europa ser den sterke veksten ut til å fortsette. Både i Bulgaria, Slovakia, Polen og Ungarn lå veksten i 
2. kvartal på godt i overkant av 3 prosent, og i Romania har økonomien vokst med nær 7 prosent som årlig rate i tre 
kvartaler på rad.

De fleste økonomiske fagmiljøer spådde at Brexit ville ramme britisk økonomi hardt. Sett i lys av utfallet av fjorårets 
avstemning om videre EU-medlemskap var de britiske vekstratene for BNP frem til mars i år overraskende høye. I 
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løpet av det siste halve året har imidlertid et kraftig hopp i inflasjonen – blant annet som følge av en Brexit-motivert 
flukt fra pundet – bidratt til å dempe konsumet. På tross av kraftig svekkelsen av pundet har eksportveksten så 
langt uteblitt. Dette har dette ført til en klar svekkelse av veksten i Storbritannia. Det er fortsatt vanskelig å si hva 
de økonomiske effektene av Brexit vil bli på litt lenger sikt, bl a fordi det fortsatt er uklart hvilken tilknytningsform 
Storbritannia vil få til EU. Det er imidlertid bred faglig enighet om at utmeldingen vil redusere den langsiktige vekst-
takten i landet.

I vekstøkonomiene utenfor OECD-området er veksten i Kina nå tilbake på syv-tallet og i India er den på godt i overkant  
av fem prosent. I de råvareproduserende økonomiene Russland og Brasil er situasjonen derimot mindre entydig. Den 
brasilianske økonomien fortsatte å vokse moderat mens veksten i Russland fortsatt er svært svak. I begge land har  
imidlertid inflasjonen i det siste kommet markert ned. Perioden med fallende BNP er derfor trolig over for denne gang.

Rundt årsskiftet 2015/2016 falt prisen på Nordsjøolje til under 30 dollar fatet. Vedvarende høy oljepris hadde ført 
til skiferoljerevolusjonen i USA, og Saudi-Arabia ville ikke lengre stabilisere oljemarkedet. Oljeprisen har tatt seg 
betydelig opp det siste halvannet året. Ved hjelp av Russland ble OPEC enige om produksjonsbegrensninger som 
trådte i kraft i første halvår 2017. Avtalen mellom OPEC og avtalepartnerne om en videreføring av tidligere vedtatte 
produksjonskutt vil trolig bli forlenget til ut 2018. Dersom dette skjer og avtalen overholdes med god disiplin vil det 
bidra til en prisoppgang på olje framover. I SSB sine prognoser er det anslått at oljeprisen vil øke gradvis, fra dagens 
nivå på rundt 55 dollar fatet til 64 dollar fatet mot slutten av 2020. 

Usikkerhet om konsekvensene av Storbritannias utmeldelse av EU, den økonomiske politikken og styringsevnen i USA,  
utviklingen i oljeprisen og den geopolitiske situasjonen bidrar til usikkerhet om verdensøkonomien fremover. Det er 
også usikkerhet knyttet til om den høye økonomiske veksten i Kina er bærekraftig. Tendenser til økt proteksjonisme 
og mer innadvendt politikk i flere land kan og bidra til lavere vekst. 

Både Brexit og presidentvalget i USA er uttrykk for at motstanden mot globalisering har fått vind i seilene. I Europa 
har oppslutningen om nasjonalistiske og EU-skeptiske partier økt de siste årene. Det nye politiske landskapet fører 
med seg en mer nasjonalistisk politikk, som kan føre til mindre internasjonal handel, med negative konsekvenser 
for den økonomiske utviklingen.

Usikkerheten knyttet til prognosene for Europa er imidlertid mindre nå enn for seks måneder siden. Utfallet av de 
mange politiske valgene som har blitt gjennomført i Europa i denne perioden indikerer at populismens frammarsj 
ser ut til å ha bremset opp: I Nederland og Frankrike har de høyrepopulistiske partiene havnet utenfor regjerings-
dannelser, og i Tyskland fortsetter Merkel ved makten, om enn med svekket mandat. Italienske meningsmålinger 
derimot viser for tiden nærmest dødt løp mellom tre blokker der to av disse har folkeavstemning om videre deltagelse  
i EU som en av sine fremste fanesaker. Valget i Italia neste år kan derfor bli en ny trussel for EU og eurosamarbeidet.

Kina utgjør nå 18 prosent av globalt BNP, og er slik sett verdens største økonomi. I år vil Kina alene stå for en tredel 
av den anslåtte globale veksten. Betydningen for råvare- og fraktmarkeder er enda større enn dette; en fjerdedel 
av verdens industriproduksjon finner nå sted i «Midtens rike». Samtidig som høy vekst i gjeld og investeringer øker 
faren for en såkalt «hard landing» i Kina, med bratt fall i eiendomspriser og byggeaktivitet som konsekvens. En av de 
største risikofaktorene i verdensøkonomien er at Kinas utvikling har vært lite balansert i årene etter finanskrisen.
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NORSK ØKONOMI 

Norsk økonomi klarte seg godt gjennom finanskrisen og dens etterspill, men har siden oljeprisfallet satte inn i 2014 
vært preget av konjunkturnedgang. Etter tre år med nedgangskonjunktur med oljenedtur og svak internasjonal  
etterspørselsvekst har veksten nå tatt seg opp. Framover venter SSB at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges 
handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur 
fram mot 2020. Arbeidsledigheten er på vei nedover, men utviklingen i sysselsetting og ledighet varierer mellom 
næringer og regioner. Samtidig er langtidsledigheten på vei oppover. Dette drøftes nærmere i kapitel 2, 3 og 4.

Investeringene i petroleumssektoren har vært den viktigste driveren for norsk økonomi i en årrekke. Petroleums- 
investeringene ble i utgangspunktet redusert som følge av et høyt kostnadsnivå, men fallet eskalerte da oljeprisen 
sank fra om lag 110 dollar sommeren 2014 til 30 dollar fatet ved inngangen til 2016. Gjennom 2016 steg oljeprisen 
tilbake til rundt 50 dollar fatet, og indikatorer pekte mot at oljeprisene skulle videre oppover. Med bakgrunn i dette 
har fallet i petroleumsinvesteringer bremset og begynt å ta seg noe opp det siste året. SSB forventer at nivået på 
petroleumsinvesteringene vil være ganske stabilt et års tid framover, for så ta seg opp mot slutten av 2018. 

Pengepolitikken har – gjennom reduksjon i styringsrentene til rekordlavt nivå – gitt klare bidrag til å dempe  
konjunkturnedgangen. Kronekursen svekket seg kraftig i takt med fallet i oljeprisen, og har dermed virket som en 
støtdemper for norsk økonomi. Fra sommeren 2014 til januar 2016 svekket krona seg med om lag 17 prosent mot 



7Høst 2017

euroen. Målt mot mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere og de 44 landene vi importerer mest fra, 
var svekkelsen 19 prosent i samme periode. For de delene av næringslivet som direkte eller indirekte konkurrerer 
mot utenlandske bedrifter representerte denne svekkelsen en kraftig konkurranseevneforbedring. Med lavere  
kostnader ble det også lettere å omstille seg mot nye markeder for bedrifter som tidligere leverte varer og tjenester 
til petroleumsnæringen. Fra starten av 2016 og til inngangen av september i år har imidlertid krona styrket seg noe 
mot euro. SSB venter at krona vil styrkes moderat mot euro til om lag 9 kroner i 2020. 

Utviklingen i konkurranseevnen har også blitt forbedret gjennom moderate lønnsoppgjør etter 2014. I 2016 var den  
gjennomsnittlige årslønnsveksten 1,7 prosent, som er klart lavere enn inflasjonen i samme år og lavere enn lønns-
veksten hos handelspartnerne. Den totale årslønnsveksten har også blitt påvirket av sammensetningseffekter. 
Mange tidligere høytlønnede i oljerelaterte næringer har måttet finne seg jobb i andre næringer med lavere lønnsnivå. 
Ifølge SSB bidro disse sammensetningseffektene til å trekke veksten i gjennomsnittlig årslønn i Norge ned med 0,3 
prosentpoeng i 2016. Framover venter SSB at bedret lønnsomhet og generell konjunkturoppgang vil føre til noe 
høyere lønnsvekst. Årslønnsveksten ventes å stige 2,4 prosent i 2017, og øke til 4,0 prosent i 2020.

En svært ekspansiv finanspolitikk og kraftig vekst i boligbyggingen har også dempet nedgangen og bidratt til  
konjunkturomslaget. Etter 2017 ser det ikke ut til å være rom for ekspansiv finanspolitikk med handlingsregelens 
nye begrensning til å bruke maksimalt tre prosent av oljefondets verdi ved inngangen til budsjettåret. Samtidig er 
det ikke behov for en like ekspansiv finanspolitikk de nærmeste årene gitt det forventede konjunkturbildet. 

Fallet i kronekursen, kombinert med en kraftig økning i elektrisitetsprisene, har løftet inflasjonen de siste årene.  
I fjor bidro dette til en reallønnsnedgang på ca 2 prosent. SSB forventer at konsumprisindeksen vil reduseres til 2,1 
prosent i år, for deretter å synke til rett under 2 prosent de neste årene. Sammen med anslagene for lønnsveksten vil 
dette innebære en svak reallønnssoppgang i år, som vil øke til mellom 1 og 2 prosent de nærmeste årene. 

I tillegg til oljeprisen betyr boligprisutviklingen mye for styrken og stabiliteten i norsk økonomi. Til tross for den svake  
inntektsutviklingen de senere årene har boligetterspørselen vært meget høy, noe som i stor grad skyldes de svært 
lave boliglånsrentene. Den høye etterspørselen har manifestert seg i svært høy boligprisvekst og økt fart i bolig- 
byggingen. I de tre første kvartalene i 2016, utgjorde boliginvesteringer 133 mrd. kroner mens investeringene i olje- 
sektoren var på 120 mrd. kroner. I løpet av 2017 har utviklingen snudd, og boligprisveksten er svekket. Et eventuelt  
kraftig fall i boligprisene kan få alvorlige konsekvenser for norsk økonomi. 

SSB forventer at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, en fortsatt svak krone og lave renter  
vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og komme inn i en svak høykonjunktur i 2020.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine anslag for den økonomiske utviklingen for Norge:

Prosentvis endring fra året før (prognose) 2017 2018 2019 2020

BNP – Fastlands-Norge 2,0 2,1 2,4 2,4

Årslønn 2,4 3,0 3,2 4,0

Konsumprisindeks (KPI) 2,1 1,9 1,7 1,9

Arbeidsledighet AKU (nivå) 4,2 4,1 4,0 3,9

Pengemarkedsrente (nivå) 0,9 0,8 0,8 1,2

 
Kilde: SSB, Økonomiske analyser nr. 3, september 2017
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2. ARBEIDSMARKEDET GENERELT
I Norge benyttes to ulike metoder for å måle arbeidsledighet1. NAV måler antallet registrerte ledige og personer på 
ulike sysselsettingstiltak. Statistisk sentralbyrå (SSB) på sin side gjennomfører en arbeidskraftsundersøkelse hver 
måned ved bruk av telefonintervjuer. Resultatet av SSBs undersøkelse omtales som AKU-tallene. SSB metode er i 
tråd med europeisk standard og benyttes i sammenligningen av arbeidsledighetstall over landegrensene.

Figuren under illustrerer godt hvordan de to målemetodene avviker fra hverandre. Det har over lengre tid blitt påpekt  
av regjeringen at de store forskjellene mellom tendensene i utviklingen av den registrerte bruttoledigheten (NAV)  
og den målte ledigheten (SSB/AKU), har gjort det utfordrende å dosere effektive tiltak mot den økende arbeids- 
ledigheten. Årets utvikling peker imidlertid i fallende retning for både NAVs og SSBs statistikker.

 
Hvis vi ser på SSBs tall fra september (et gjennomsnitt av målingene i juni, juli og august) viser de en arbeidsledighet  
på 4,2 prosent av arbeidsstyrken, noe som tilsvarer en ledighet på 116 000 personer. Det er en nedgang på 9000 
ledige sammenlignet med de forrige ikke overlappende måleperioden (mars, april og mai). Ledigheten har i denne 
perioden gått ned 0,3 prosentpoeng fra 4,5 prosent. 

Antallet sysselsatt har ifølge disse tallene gått opp med 8000 personer siden forrige måleperiode. SSB understreker 
at dette er innenfor feilmarginene i AKU-tallene. Selv om det har vært en økning i antallet sysselsatte det siste  
kvartalet har veksten i befolkningen vært så sterk det siste året at andelen sysselsatt har blitt redusert med 0,4 
prosent siden september i fjor. Dette er en tendens Norge har vært alene om i Nord-Europa de siste årene. 

 
 
 

1  Se f.eks: «Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet» på https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/arsak-
er-til-ulike-tall-pa-arbeidsledighet
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Årsaken til de ulike utviklingstrekkene mellom arbeidsmarkedene skyldes flere forhold. Mange av de andre landene 
i Nord-Europa ble hardt rammet av finanskrisen, mens Norge i stor grad unngikk nedturen grunnet sterke offentlige 
finanser og et næringsliv innrettet mot petroleumsnæringen. Men da oljeprisen begynt å falle i juni 2014 har norsk 
sysselsetting opplevd en utvikling i motsatt retning av de andre nord-europeiske landene, noe figuren under illustrerer.  
Landene rundt oss opplever nå en positiv økonomisk vekst som også gir seg utslag i høyere sysselsettingsandel.

 
Som nevnt viser utviklingen i NAVs tall nå i stor grad den samme utviklingen som SSBs AKU-tall. Bruttoledigheten 
(summen av helt ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak) falt fra august til september og har falt måned for 
måned siden november i 2016. Bruttoledigheten har falt med om lag 10 000 personer i denne perioden. Ved utgangen  
av september utgjorde dette 86 400 personer, av disse er 68 900 registrert som helt ledige. Nedgang i bruttoledigheten 
er på 10 prosent siden september i fjor. Bruttoledigheten utgjør nå 3,1 prosent av arbeidsstyrken. 

Deler av forklaringen på at ledigheten faller er at antallet nye ledige har falt over tid. Ifølge NAV har antallet nye 
ledige arbeidssøkere per dag falt hver måned siden januar 2016. Når det gjelder antallet ledige stillinger viser SSB 
tall den motsatte utviklingen, antallet her har økt siden første kvartal 2016 og er nå oppe på samme nivå som andre 
kvartal 2014. 

Bruttoledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,2 prosent og lavest innen undervisning og  
akademiske yrker. Sammenlignet med for ett år siden har bruttoledigheten falt mest innenfor ingeniør- og ikt-fag, 
industriarbeid og bygg og anlegg.
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Med den lavere tilstrømmingen av nye arbeidssøkere til NAV har også antallet som har vært ledige i mindre enn ett 
år blitt redusert med 10 400 sammenlignet med september i fjor. Det som er betraktelig mer bekymringsfullt er at 
antallet som har gått ledig i mer enn 18 måneder økt faretruende det siste året. NAVs tall viser en vekst på 1800  
personer i denne gruppen. Den sterkeste veksten finner man i oljefylkene Rogaland og Hordaland og det er for  
ingeniør- og ikt-yrker og industriarbeid veksten av langtidsledige har vært størst. Veksten i langtidsledigheten blant 
ingeniører vil bli drøftet nærmere i neste kapitel.
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3. ARBEIDSMARKEDET FOR INGENIØRER
Etter oljeprisfallet fra sommeren 2014 og fremover har vi vært igjennom en periode hvor arbeidsledigheten blant  
ingeniører har steget lenge. Ledigheten for ingeniører har vært på et nivå man ikke tidligere har sett i dette århundret.  
Det siste året har det kommet flere signaler om at norsk økonomi er i bedring. Samtidig har det pågått en debatt 
om hvordan økt grad av digitalisering og automasjon vil forandre arbeidsoppgavene, hvordan arbeidslivet vil være 
organisert og hvordan dette vil slå ut i behovet for forskjellig yrkesgrupper fremover. 

Helt ledige innen ingeniør- og ikt-yrker i september (NAV)

Antall
Prosent av ar-
beidsstyrken

Endring fra i fjor
Endring fra i fjor 

(%)
Ledighet i prosent i 

fjor

Helt ledige 6097 2,3 -1999 -25 3,0

NAVs statistikk viser en betydelig nedgang i antallet helt ledige innen ingeniør- og ikt-yrker det siste året. Nedgangen  
er på hele 25 prosent eller nesten 2000 personer. Det betyr at andelen helt ledige i denne gruppen er lavere enn i 
befolkningen ellers ifølge NAVs tall. I fjor på samme tidspunkt var ledigheten høyere for ingeniør- og ikt-yrker enn i 
befolkningen generelt. 

Ser vi på bruttoledigheten for gruppen, summen av helt ledige og de på tiltak, har den også gått ned, men ikke like 
mye som helt ledige. Årsaken er at en større andel av de ledige nå er å finne på tiltak. Bruttoledigheten er nå på 7500 
personer, noe som er en nedgang på 1800 personer siden i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 20 prosent. Med det er 
bruttoledigheten tilbake på nivå med ledigheten for to år siden, men betraktelig høyere enn den var før oljeprisfallet 
og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget. 

NAV påpeker i «Arbeidsmarkedet nå» for september at nedgangen i ledighet har vært spesielt stor for ingeniører og  
sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi. Dette kan synes å stå i motstrid til det funnet NAV har gjort 
om at langtidsledigheten blant ingeniører og IKT-yrker har økt spesielt sterkt i Rogaland og Hordaland. Uten å sitte 
på NAVs bakgrunnstall kan det bety at nedgangen i bruttoledigheten først og fremst har vært blant ingeniører og 
sivilingeniører innen petroleum osv. som ikke har vært ledige lenge. Det kan også skyldes at ledigheten har blitt 
redusert for ingeniør- og IKT-yrker i andre deler av landet eller at veksten i langtidsledighet i Rogaland og Hordaland 
vokser for ingeniør- og IKT-yrker som har vært knyttet til andre næringer enn utvinningen av olje og gass.

Helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag september 2017

Antall
Prosent av  

arbeidsstyrken
Endring fra i 

fjor
Endring fra i fjor 

prosent

Ingeniører og teknikere 2638 2,5 -1151 -30

Sivilingeniører og sivilarkitekter 1179 2,0 -518 -31

Ikt-yrker 1953 2,1 -288 -13

Andre naturvitenskaplige yrker 330 3,9 -39 -11

I alt ingeniør- og ikt-fag 6097 2,3 -1999 -25
 
Kilde: NAV

Som det fremkommer av tabellen over er det stor variasjon i både nivået på ledighet og på utviklingen mellom de 
ulike undergruppene under paraplyen «ingeniør- og IKT-fag» i NAVs supplerende statistikk. Alle undergruppene har 
opplevd nedgang i ledigheten det siste året både relativt og i absolutte tall. Den relative ledigheten er nå lavest for 
sivilingeniører og sivilarkitekter med 2 prosent. Denne gruppen har sammen med gruppen ingeniører og teknikere 
opplevd sterkeste nedgangen i ledighet innen hovedgruppen «ingeniør- og IKT-fag» det siste året. For ingeniører og 
teknikere er ledigheten på nivå med ledigheten i befolkningen generelt, mens den for sivilingeniører og sivil- 
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arkitekter ligger markert lavere. Det er mindre nedgang i de to andre undergruppene i tabellen over, men nedgangen  
i ledighet er markant for også for begge disse gruppene. 

I de to siste utgavene av Status på arbeidsmarkedet har vi viet situasjonen i Rogaland ekstra oppmerksomhet fordi 
dette fylket har vært hardest rammet av nedturen innen petroleumsnæringen og hatt høyest ledighet i befolkningen 
og blant ingeniør- og IKT-yrker. September-tallene fra NAV viser et kraftig fall i antallet helt ledige i befolkningen i  
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Rogaland sammenlignet med samme måned i fjor. I september i år er det 2466 færre helt arbeidsledige i Rogaland 
enn i september i fjor. Det utgjør et fall på 22 prosent. I den samme perioden har antallet personer på arbeidsmarkeds- 
tiltak økt med 261 personer, men fallet i bruttoledigheten er likevel betydelig. For gruppen ingeniør- og IKT-yrker ser 
man en enda sterkere utvikling, hvor antallet helt ledig har blitt redusert med 38 prosent eller 769 personer. Selv om 
det kan antas at noe av nedgangen skyldes at flere har blitt omfattet av arbeidsmarkedstiltak i denne gruppen og at 
noen har flyttet fra Rogaland er det grunn til å anta at det har vært en betydelig nedgang i bruttoledigheten innen 
ingeniør- og IKT-yrker i fylket. 

Går vi til NITOs medlemsstatistikk2 finner vi noe av den samme utviklingen, men ledigheten faller langt saktere blant 
NITOs medlemmer enn for gruppen ingeniør- og IKT-yrker i NAVs statistikker for Rogaland3. Mens ledigheten ved 
inngangen til oktober i fjor var 343 blant NITOs medlemmer, har den i år falt til 325 med andre ord en nedgang på 18 
personer. Ledigheten i avdeling Rogaland er med det på 7,3 prosent av ordinære medlemmer i yrkesaktiv alder. Selv 
om ledigheten faller blant våre medlemmer i Rogaland avdeling, faller den sakte. 

Utviklingen av ledigheten blant NITOs medlemmer på landsbasis viser en annen utvikling enn NAVs statistikker. 
Summen av ledige og permitterte NITO medlemmer er nå 2428 personer eller 3,9 prosent av ordinære medlemmer. 
Det er en oppgang på 180 personer sammenlignet med oktober i fjor. Så mens NAVs statistikker viser en kraftig ned- 
gang i ledigheten, viser NITOs tall en oppgang i samme periode. En forklaring kan være at sammensetningen av  
NITOs medlemmer skiller seg vesentlig fra gruppen «Ingeniører og teknikere» hos NAV. NITOs medlemsstatistikk viser  
en svært høy andel nyutdannede blant arbeidsledige, det kan antas at denne gruppen ledige er overrepresentert i  
NITO sammenlignet med den totale populasjonen ingeniører og teknikere i Norge.

Hvis vi ser på den geografiske fordelingen av ledigheten blant NITO medlemmer er det fortsatt Sør-Vestlandet som 
stikker seg ut som den landsdelen med høyest ledighet. Aust-Agder er den avdelingen med høyest andel ledige og 
permitterte med nesten ni prosent. Videre følger Rogaland med 7,3 og Aust-Agder med 6,2 prosent. Og mens  
Rogaland har opplevd en nedgang i ledigheten, har begge de to agderfylkene opplevd en klar oppgang det siste året. 
I både Sogn og Fjordane og Hedmark er ledigheten under to prosent, men også i disse to fylkene har hatt en vekst i 
antallet ledige siste året. 

I Hordaland har det vært en markert nedgang i arbeidsledigheten det siste året blant NITO-medlemmer. Også i Møre 
og Romsdal, Rogaland og Telemark har det vært en nedgang i ledigheten, men nedgangen i disse fylkene har vært 
mindre markert både i antall og andel enn det vi har sett i Hordaland. I Nord-Trøndelag og på Svalbard har antallet 
arbeidsledige NITO-medlemmer stått stille det siste året. 

Av NAVs tall fremkommer det at langtidsledigheten har økt betraktelig. Den samme utviklingen finner vi også i NITOs  
medlemsstatistikk. Ved inngangen til oktober i fjor var det 576 av NITOs medlemmer som har vært registrert som 
arbeidsledig i våre registre i mer enn 52 uker. Ett år senere er antallet mer enn doblet og er nå oppe i 1206 personer.  
Bare siden 1. juli er antallet gått opp med 140 personer. Etter 104 uker faller retten til dagpenger bort, og stadig flere  
av NITOs medlemmer har kommet i denne svært uheldige situasjonen. Bare i løpet av det siste året har 283 NITO- 
medlemmer passert denne grensen.

NAV påpeker at antallet nyregistrert arbeidssøkere har gått ned og at mange av disse også finner seg arbeid i løpet 
av relativt kort tid. På den annen side går langtidsledigheten opp. NITO frykter at mange av disse langtidsledige 
varig vil bli stående utenfor arbeidslivet. Noe som vil være uheldig for den enkelte, verdiskapingen og samfunnet. 

2  NITOs medlemsstatistikk omfatter både helt arbeidsledige, ledige på arbeidsmarkedstiltak og permitterte 
og skiller seg på den måten ut fra NAVs tall. 
-

3  NITO avdeling Rogaland omfatter bare Rogaland sør for Boknafjorden. Den geografiske inndelingen i 
statistikken skiller seg på den måten fra hverandre og er derfor ikke direkte sammenlignbare. Tallene over gir etter 
vår mening likevel en indikasjon.
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4. ARBEIDSMARKEDET FOR INGENIØRER FREMOVER
Som vi har vist i de foregående kapitlene har ledigheten blant ingeniører økt til et høyt nivå de siste årene. NAVs 
tall tyder på at ledigheten blant ingeniør- og IKT-yrker er klart fallende, mens NITOs tall peker i retning av at veksten i  
ledigheten har begynt å bremse opp og at vi ser en utflating av ledighetsnivået. Samtidig ser vi en klar tendens både  
i eget medlemsregister og statistikker fra NAV til økt langtidsledighet, hvor mange står i fare for å falle varig ut av 
arbeidslivet. Hvis det slår til kan vi oppleve at mye ingeniørkompetanse går tapt for arbeidsgivere og samfunnet.  
I tillegg kommer tapet den enkelte og deres nærmeste vil oppleve.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å finne metoder som på best mulig måte kan fortelle oss noe om hvilken 
kompetanse Norge vil ha behov for i fremtiden. Dette gjøres gjennom det offentlige «Kompetansebehovsutvalget» 
under ledelse av prof. Steinar Holden. Selv om et slikt utvalg nødvendigvis ikke vil treffe i vurderinger av fremtidig 
arbeidskraftsbehov mener NITO dette arbeidet er viktig for å stake ut en kurs for norsk utdanningspolitikk for frem-
tiden.

Allerede i dag gjøres det mange undersøkelser om både dagens og morgendagens behov for kompetanse. NITO gjør 
årlig i januar sin Behovsundersøkelse blant bedrifter med ingeniøransatte om hvilke behov for ingeniørarbeidskraft  
de ser for seg de tre neste årene. Årets undersøkelse viste at 53 prosent av virksomhetene mener de om tre år trenger  
flere ingeniører enn de har i dag, mens kun 3 prosent mener de har behov for færre. Den største andelen av arbeids- 
givere som mener de vil ha behov for flere ingeniører finner vi privat sektor. 

Når vi spør de samme arbeidsgiverne om de tror det vil bli lett eller vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen  
de trenger de neste tre årene svarer 33 prosent av respondentene at de tror det vil være vanskelig. Når vi videre spør 
hvorfor de tror det vil være vanskelig, så svarer flest at det «mangler ingeniører med riktig fagkombinasjon» og at det 
er «vanskelig å finne kvalifiserte søkere. Begge disse svarene peker i retning av behovet for å øke kvaliteten på  
ingeniørutdanningene og å bedre mulighetene for etter- og videreutdanning. 

Hvorfor tror du det vil bli vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører til din bedrift i løpet av de neste 3 årene?

 

 
Gjennom sitt kompetansebarometer belyser NHO mange av de samme problemstillingene som NITOs behovs- 
undersøkelse. Årets barometer, som ble publisert i september, viser at 46 % av NHOs medlemsbedrifter har behov 
for ingeniørkompetanse. Tallet er noe lavere enn hva NITOs undersøkelse viser, men det kan forklares med utvalget 
av virksomheter som er spurt i de to undersøkelsene4. 

4  I NHOs undersøkelse spørres medlemsbedrifter i alle landsforeningene, mens i NITOs undersøkelse spørres 
ingeniørarbeidsgivere i virksomheter hvor NITO har medlemmer

Kilde: NITO/Ipsos
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Medlemmer i de ulike medlemsforeningene i NHO har behov for forskjellige utdanningsretninger innen ingeniørfaget,  
men aggregert viser tallene at det er elektro-, maskin- og byggingeniører det er størst behov for.

Bedriftenes behov for ingeniørtyper (N=2532)
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Kilde: NHO kompetansebarometer/NIFU

De siste årene har mange stilt spørsmål om hva Norge skal leve av etter oljen. Petroleumsnæringen vil fortsatt i 
mange år være sentral i verdiskapingen i Norge, både gjennom utvinning og som bestiller av varer og tjenester fra 
annet næringsliv. Man kan likevel anta at betydningen vil svekkes noe over tid. NITO ser likevel med bekymring på 
at antallet søknader til petroleumsrelaterte studier har falt så sterkt under nedturen i petroleumsindustrien. Denne 
utviklingen kan over tid svekke landets evne til å være en konkurransedyktig aktør i sektoren.

Mange av de andre svarene på hva vi skal leve av etter oljen peker i retning av næringer med behov for ingeniører. 
Hvis man skal lykkes med å få til en omstilling av norsk næringsliv som gir oss en verdiskaping som kan opprettholde  
den norske velferdsmodellen vil det være et stort behov for ingeniører på kort og lang sikt. Samtidig kan det være 
at mange ingeniørers kompetanse må vris i retninger vi ikke kjenner i dag. Det er derfor viktig at det etableres et 
bedre system for etter- og videreutdanning enn det vi har i dag slik at virksomheter og den enkelte i større grad kan 
benytte seg av de mulighetene som ligger i å utvikle egne og andres ferdigheter.

Hvis Norge skal lykkes med omstillingen i en grønnere retning samtidig som velstanden skal opprettholdes, vil det i 
overskuelig fremtid være et stort behov for ingeniører. 

Ser vi på ledighetsutviklingen det kommende året anslår NITO at ledigheten for ingeniører generelt og NITO- 
medlemmer spesielt vil gå ned. Gjennom våren 2018 anslår vi at nivået i ledigheten blant NITO medlemmer vil falle 
under 3 prosent av ordinære medlemmer. Utfordringen vil også fremover være de som har gått ledige i mer enn ett 
år. Her er det viktig at det settes inn virkemidler fra det offentlige slik at de langtidsledige får muligheten til å tilpasse  
sin kompetanse til arbeidslivets behov.
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