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FORORD
«Status på arbeidsmarkedet» er en halvårlig publikasjon om tilstanden i og utsiktene for økonomien og arbeidsmarke-

det 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 27. februar 2017.

SAMMENDRAG
Ved inngangen til 2017 er de økonomiske utsiktene i et globalt perspektiv svært sammensatte og preget av motsetninger. 

Oljenedturen og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi.Vårens «Status på arbeids- 

markedet» belyser hvor usikker den økonomiske utviklingen fremover er. Med ny president i USA, forhandlinger om 

Storbritannias uttreden av EU, nasjonalistiske strømninger i flere store økonomier og et stadig viktigere Kina, er det  

vanskelig å komme med klare prediksjoner. I en liten åpen økonomi som den norske er arbeidsmarkedet avhengig av etter- 

spørsel etter norske varer ute og norske produsenters konkurranseevne på hjemmebane. På tross av all usikkerheten 

anslår vi at ingeniørledigheten vil stige noe fremover, men at vekstraten vil avta, for så å stabilisere seg og begynne å 

synke frem mot jul.
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INTERNASJONAL  
OG     NOR  SK ØKONOMI
 

Ved inngangen til 2017 er de økonomiske utsiktene i et globalt perspektiv svært sammensatte og preget av motsetninger. 

Oljenedturen og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi. 

INTERNASJONAL ØKONOMI

Verdensøkonomien preges fortsatt av oppsvinget i etterkant av finanskrisen. Samtidig er det klare tegn til at 

 globali seringen, som har vært en helt sentral driver bak den økonomiske veksten, går tregere enn før. 

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat, og anslås av IMF (Det internasjonale pengefondet) til 3,1 prosent i 

2016. Veksten i de tradisjonelle industrilandene avtok fra 2015 til 2016. Det var særlig i USA at veksten avtok i fjor, men 

tok seg noe opp mot slutten av året. Veksten dempet seg også i euroområdet, Storbritannia og Japan.

I Tyskland har veksten avtatt klart gjennom 2016, mens flere land i Sør- Europa har høy vekst, ikke minst Spania og 

Portugal. I Sverige har det derimot vært en klar avmatning i 2016, etter et par år med svært høy vekst. De lave rentene 

har ført til sterk vekst i boligprisene, og mange økonomer frykter at Sverige er i ferd med å bygge opp en boligboble med 

de uheldige konsekvenser det kan få hvis den sprekker. Den britiske økonomien har hittil fortsatt å vokse med rundt 2 

prosent årlig rate også etter sommerens folkeavstemning som endte i favør av britisk EU-utmeldelse. 

Den gjennomsnittlige veksten i framvoksende økonomier var uendret fra 2015 til 2016. I Russland, Brasil og Sør-Afrika 

har redusert inflasjon bidratt til lavere styringsrenter som har gitt positive stimuli til økonomier i dyp lavkonjunktur. I 

disse landene ser perioden med fallende BNP ut til å nærme seg slutten. Både for India og Kina viser statistikken fortsatt 

sterk vekst i 2016, men veksten ventes å bli lavere fremover. Veksten hos Norges viktigste handelspartnere anslås å ha 

vært 2,2 prosent i 2016, noe ned fra 2015. 

Oppsvinget i etterkant av finanskrisen har kommet lengst i USA. Ved årsskiftet 2016/2017 var arbeidsledigheten kommet 

ned i 4,8 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden høsten 2007. Samtidig er andelen av befolkningen 

som er i arbeidsstyrken fortsatt klart lavere enn før finanskrisen. I eurosonen har gjeninnhentingen etter finanskrisen 

gått adskillig tregere, og brorparten av landene er fortsatt preget av overkapasitet, høy arbeidsledighet og lav lønns- og 

prisvekst. I euroområdet var arbeidsledigheten 9,6 prosent i desember, mot 10,5 prosent ett år tidligere. OECD-landene 

er preget av høy gjeld i privat og offentlig sektor. Det ligger derfor an til en meget moderat konjunkturoppgang framover. 

Dermed vil også forbedringen av det svake arbeidsmarkedet, særlig i Europa, trekke i langdrag.

Rundt årsskiftet 2015/2016 falt prisen på Nordsjøolje til under 30 dollar fatet. Vedvarende høy oljepris hadde ført til 

skifer olje   revolusjonen i USA, og Saudi-Arabia ville ikke lengre stabilisere oljemarkedet. 

Oljeprisen har tatt seg betydelig opp det siste året. Ved hjelp av Russland har OPEC nådd enighet om produksjons-

begrensninger som vil tre i kraft i første halvår 2017. Det har bidratt til å roe ned markedet. Oljeprisen er i februar 

2017 rundt 55 dollar per fat, og i det globale oljemarkedet er i bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er stor  

 usikkerhet knyttet til utviklingen videre, men gitt at OPEC og Russland har interesse av å videreføre sin stabiliserende 

rolle kan det være grunn til å forvente en moderat vekst i oljeprisen framover. 

Usikkerheten om utviklingen i verdensøkonomien fremover er betydelig. Det er særlig usikkerhet om konse kvensene 

av Storbritannias utmeldelse av EU og om den økonomiske politikken i USA som bidrar til dette. Tendenser til økt 

 protek sjonisme og mer innadvendt politikk i flere land kan bidra til lavere vekst. Det er også usikkerhet knyttet til om den 

høye økonomiske veksten i Kina er bærekraftig. 



5Vår 2017

Det er knyttet stor spenning til hva slags økonomisk politikk president Donald Trump vil føre, og konsekvensene av den. 

Trump har signalisert at han vil føre en ekspansiv finanspolitikk, som normalt vil føre til en sterkere vekst i amerikanske 

og internasjonal økonomi. Usikkerhet knyttet til hvilken politikk president Trump faktisk vil gjennomføre, og særlig de 

 proteksjonistiske tiltakene han har varslet vil motvirke dette. Summen av dette er høyst usikker.

De fleste økonomiske fagmiljøer spådde at Brexit ville ramme britisk økonomi hardt. Så langt har de negative effektene i 

liten grad manifestert seg. Svekkelsen av pundet og rentenedsettelse har bidratt til det. I tillegg har privat forbruk holdt 

seg godt oppe. Det er 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 ut meldingen vil 

redusere den langsiktige veksttakten i landet. For 2017 ventes en vekst på rundt 1 ¼ prosent.

Internasjonal handel og samarbeid har vært en drivkraft for veksten i verdensøkonomien. Samspillet mellom handel og 

teknologisk fremgang gir store økonomiske gevinster. Åpne grenser er spesielt viktig for en økonomi som den norske. 

Det har gitt oss tilgang til teknologi og kapital, og mye av den velstandsøkningen vi har opplevd, skyldes at vi har høstet 

gevinstene av økonomisk spesialisering. 

Både Brexit og presidentvalget i USA er uttrykk for at motstanden mot globalisering har fått vind i seilene. I Europa øker 

oppslutningen om nasjonalistiske og EU-skeptiske partier. Det nye politiske landskapet fører med seg en mer nasjonalis-

tisk politikk, som kan føre til begrenset internasjonal handel, med negative konsekvenser for den økonomiske ut viklingen. 

Sannsynligheten for at flere land kan komme til å trekke seg ut av EU og euroområdet er økende, noe som i ytterste 

konse kvens kan føre til at samarbeidet bryter sammen. Dette skaper økt usikkerhet, som i seg selv kan bidra til å dempe 

både husholdningenes etterspørsel og næringslivets investeringer. I tillegg kan det føre til gjentatt, betydelig uro i finans-

markedene. 

Fordelene ved et mest mulig fritt internasjonalt varebytte er udiskutable. De største taperne ved en svekket verdens-

handel vil være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom. Riktignok er baksiden av medaljen er viet for 

lite oppmerksomhet; Det er ikke gitt at alle får ta del i gevinsten. Men uansett er tendensene til økt proteksjonisme uro-

vekkende. De største utfordringene vi står overfor er globale. I en verden preget av felles utfordringer er ikke alenegang 

løsningen.

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 øker høy vekst i gjeld og investeringer faren for en 

såkalt «hard landing» i Kina, med bratt fall i eiendomspriser og byggeaktivitet som konsekvens. En av de største risiko-

faktorene 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. Oljenedturen og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi. 

Den økonomiske veksten stoppet nesten helt opp ved inngangen til 2016, men tidlig i 2017 er det tegn til økende vekst i 

fastlandsøkonomien. Oljeprisen tok seg klart opp gjennom 2016 og fallet i oljeinvesteringene er i ferd med å flate ut. Den 

svake aktivitetsutviklingen i 2016 bidro til at arbeidsledigheten økte noe. Ledigheten falt imidlertid litt mot slutten av året. 

Utviklingen i sysselsetting og ledighet varierer kraftig mellom næringer og regioner. Dette drøftes nærmere i kapittel 2.

Pengepolitikken har - gjennom reduksjon i styringsrentene til rekordlavt nivå - gitt klare bidrag til å dempe konjunktur-

nedgangen. Rentereduksjonene har sammen med lav oljepris bidratt til at krona har svekket seg. Dette har ført til bedret 

konkurranseevne både for eksportbedrifter og norske bedrifter som konkurrerer med import. En ekspansiv finanspolitikk 

har også bidratt til å dempe konjunkturnedgangen.

Fallet i kronekursen, kombinert med en kraftig økning i elektrisitetsprisene, har løftet inflasjonen. Statistisk sentralbyrå 

(SSB) anslår at veksten i konsumprisindeksen blir på 3,6 prosent i 2016. De mener imidlertid at en klar vekstreduksjon 

i elektrisitetsprisene og den senere tids moderate styrking av krona vil bidra til vesentlig lavere prisvekst i 2017. Den 

gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til å bli så lav som 2,2 prosent 2016, som vil innebære et reallønnsfall på hele 

1,4 prosent. Lønnsveksten anslås å bli noe høyere i år, slik at reallønnsveksten igjen blir svakt positiv.

Kostnadskutt i kjølvannet av oljeprisfallet innebærer isolert sett til at flere feltutbygginger blir lønnsomme. SSB regner med  

at nedgangen i petroleumsinvesteringene vil dempes klart gjennom 2017, og at investeringsvolumet vil øke i 2018 og 2019.

SSB sine beregninger tilsier at veksten i norsk økonomi vil ta seg opp i tiden framover. Beregningene baseres på forut-

setninger om at fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen dempes vesentlig gjennom 2017 og etterhvert slår over 

i en moderat økning, samt at den internasjonale veksten tar seg litt opp framover. Omslag til vekst i reallønn vil dessuten 

bidra til høyere vekst i konsum og næringsinvesteringer. 

I tillegg til oljeprisen betyr boligprisutviklingen mye for styrken og stabiliteten i norsk økonomi. Til tross for den svake 

inntektsutviklingen er boligetterspørselen 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 boligbyggingen. I de tre første kvartalene 

i 2016, utgjorde boliginvesteringer 133 mrd. kroner mens investeringene i oljesektoren var på 120 mrd. kroner. Et event-

uelt kraftig fall i boligprisene kan få alvorlige konsekvenser for norsk økonomi.

På tross av de dårlige forbindelse med Kina etter tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo i 2010 har Norges handel 

med Kina har økt mye de siste fem-seks årene. Det er imidlertid grunn til å tro at normaliseringen mellom de to landene 

og fullføring av en frihandelsavtale vil føre til enda sterkere handelsvekst fremover. I et år med flere tilbakeslag for 

 globaliseringen, var dette et viktig lyspunkt i 2016.

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

Kilde: SSB, Økonomiske analyser desember 2016

Prosentvis endring fra året 
før (prognose)

2016 2017 2018

BNP Fastlands-Norge 0,7 1,7 2,2

Årslønn 2,2 2,6 2,9

Konsumprisindeks (KPI) 3,6 2,3 2,1

Arbeidsledighet AKU nivå 4,7 4,5 4,4

Pengemarkedsrente nivå 1,1 1,0 1,0
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1 Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. 
Kjelde: Statistisk Sentralbyrå.

1 Se f.eks: “Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet! på https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/arsaker-til-ulike-tall-pa-arbeidsledighet

Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. 

 Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt

ARBEIDSMARKEDET GENERELT
Arbeidsledigheten i Norge måles med to ulike metoder1 . NAV måler antallet registrerte ledige samt personer på ulike 

sysselsettingstiltak. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en arbeidskraftsundersøkelse hver måned ved bruk 

av telefonintervjuer. Resultatet av SSBs undersøkelse omtales som AKU-ledighet. 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. Regjeringen har ved flere anledninger 

påpekt at de store forskjellene mellom tendensene i utviklingen av den registrerte ledigheten (NAV) og den målte ledighet-

en (SSB/AKU) har gjort det utfordrende å dosere effektive tiltak mot den økende arbeidsledigheten.
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Denne vinteren har det vært en større diskusjon i media om de offentlige ledighetstallene reflekterer den faktiske 

ledigheten i Norge. Flere miljøer har tatt til orde for at et bredere mål bør etableres for å vise den reelle ledigheten. 

Foreløpig eksisterer ikke et slikt mål, så inntil videre forholder vi oss til tilgjengelig målemetoder i våre analyser.

SSB la i februar2  frem AKU-tall som viser en ledighet på 122 000 personer. Det utgjør en ledighet på 4,4 prosent av 

arbeidsstyrken mellom 16 og 74 år. Sammenlignet med resultatene fra forrige ikke-overlappende undersøkelse  (august, 

september og oktober) er dette en nedgang på 0,4 prosentpoeng eller 12 000 personer. Antallet sysselsatte har gått ned 

med 22 000 personer fra september til desember. Dette er en svært bekymringsfull utvikling. Tallene tyder på at flere 

forsvinner helt ut av arbeidsstyrken, mao. at de hverken er i arbeid eller søker arbeid. Andelen sysselsatte i  befolkningen 

i yrkesaktiv alder har også gått ned og er nå på 66,8 prosent, noe som er en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Dette er his-

torisk svake tall. Arbeidskraften og dens kompetanse er Norges viktigste ressurs, betraktelig viktigere enn f.eks. oljen. 

Det er derfor bekymringsfull at del takelsen i arbeidslivet går ned. Over tid svekker en lav yrkesdeltakelse den norske 

velferden. 

Ledigheten i Norge målt med AKU-metoden har økt betydelig i Norge de siste årene, mens ledigheten i mange land det 

er naturlig å sammenligne oss med har gått ned. Det fremkommer av figuren under at Norge nå har høyere ledighet enn   

 Tyskland og på nivå med Storbritannia og USA. Ledigheten i EU har gått betydelig ned i løpet av de siste tre årene, men 

fra et svært høyt nivå. I Frankrike har ledigheten gått mindre ned enn i mange andre vest-europeiske land. 

Figur 3. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå og Eurostat.

2 De såkalte desember-tallene er et gjennomsnitt av undersøkelsene i november, desember og januar.
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Også NAV melder om en nedgang i ledigheten i januar. Bruttoledigheten, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, 

har falt med 1100 personer fra forrige måned. Bruttoledigheten er på 108 500, noe som er 800 færre enn i januar i 

fjor. Med det utgjør bruttoledigheten 3,9 prosent av arbeidsstyrken. De som er helt ledige utgjør 3,2 posent av arbeids-

styrken, eller 88 238 personer. Det er 5000 færre enn i samme måned i fjor. De på tiltak utgjør med andre ord        0 ,7 

prosent  av arbeidsstyrken eller drøyt 20 000 personer. Denne gruppen ledige har økt med 26 prosent siste år. D et mest 

brukte tiltaket for å få arbeidstakere tilbake i arbeid fra NAVs side er arbeidspraksis. 

Et positivt signal om fremtidig ledighetsutvikling er at antallet nye arbeidssøkere hos NAV har gått ned og er nå på sitt 

laveste nivå siden desember 2014. Antallet personer som har vært ledige i mer enn ett år øker derimot faretruende. 

I denne gruppen ser man også at antallet som nærmer seg 104 uker på dagpenger og de som har passert retten til 

å  motta dagpenger stiger betraktelig. Det er viktig at det blir satt i gang tiltak for kvalifisering, kompetansepåfyll og 

arbeids trening for disse gruppene slik at de kan komme tilbake i arbeid.

Gruppen delvis ledige i NAVs statistikker er hverken med i tallene for bruttoledigheten eller de helt ledige. Dette viser 

hvor vanskelig det er å avgi et svar på hvor mange ledige det faktisk er i Norge. Delvis ledige utgjør i alt 34 305 personer 

eller 1,2 prosent av arbeidsstyrken og denne gruppen har økt med 1850 personer siden januar i fjor.

Ledigheten har gitt ulike utslag for grupper, næringer og regioner. Ledigheten mellom kvinner og menn er blant annet 

ulik.  I gruppen helt ledige er ledigheten blant menn oppe i 3,8 prosent mens den for kvinner er 2,5 prosent. En forklaring 

på dette kan være det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, hvor kvinner dominerer store deler av offentlig sektor, mens menn 

tradisjonelt arbeider i konkurranseutsatte næringer, som er mer konjunkturutsatte.  

Det er likevel mellom næringer og regioner vi ser de store skillene i ledigheten. Dagens situasjon skyldes i hovedsak 

i hvilken grad næringene og regionene har vært avhengige av utviklingen i oljepris og aktivitetsnivået i tilknytning til 

petroleums industrien.

Mens flere av fylkene med sterk tilknytning til petroleumsindustrien lenge har vært de med lavest ledighet har denne 

utviklingen blitt snudd på hodet de siste årene. De fire fylkene som har høyest bruttoledighet er beltet Aust og Vest-

Agder, Rogaland og Hordaland. I alle disse fylkene utgjør bruttoledigheten mellom 4,5 og 5,7 prosent. Det er Rogaland 

som skiller seg klart ut med en ledighet på 5,7 prosent i januar. Og mens Aust- og Vest-Agder har opplevd reduksjon av 

ledigheten siste år, har Rogaland og Hordaland hatt en vekst i antallet ledige siste år. Det er likevel Møre og Romsdal, som 

blant annet har en stor verftsindustri som har opplevd den sterkeste veksten i ledighet, målt i prosent siste året. I Møre 

og Romsdal er bruttoledigheten nå oppe i 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten har likevel gått ned i 15 av 

landets 19 fylker, og aller mest har den gått ned i Sogn og Fjordane. Det er også det fylket med lavest bruttoledighet.

Hvis vi ser på i hvilke grupper av befolkningen bruttoledigheten har økt og hvor den har gått ned etterlater den liten tvil 

om hvilken gruppe som er rammet hardest. 
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Det er likevel en del yrkesgrupper som ikke er direkte tilknyttet petroleums industrien hvor ledigheten er 

høyest målt i prosent. Noen av disse gruppene er ikke like konjunkturavhengige som for eksempel ingeniør- 

og ikt-yrker, mens andre igjen like avhengige av at økonomien i landet går godt. Mange av gruppene med høy 

ledighet er yrkesgrupper med  historisk ofte har hatt høyere ledighet enn andre grupper.

Kilde: NAV

Kilde: NAV

Figur 5. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken 

etter yrkesbakgrunn. Januar 2017

Figur 4. Prosentvis endring i bruttoledigheten, dekomponert endring for helt ledige og arbeidssøkere 

på tiltak etter yrkesbakgrunn. Januar 2016 – januar 2017
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ARBEIDSMARKEDET  
FOR INGENIØRER
Godt hjulpet av lavere oljepris og lave renter har den norske krona blitt svekket slik at deler av norsk næringsliv har klart 

seg gjennom oljenedturen. I tillegg har lønnsveksten blitt holdt på et moderat nivå etter oljepriskollapsen. Spesielt virk-

somheter innenfor reiseliv og noe tradisjonell industri har på den måten opprettholdt og forbedret sin konkurransekraft 

i forhold til utenlandske konkurrenter. Vi ser likevel nå en utvikling blant annet etter usikkerheten som har oppstått etter 

Brexit og Donald Trumps valgseier og innsettelse, at den norske krona har styrket seg mot blant annet pund og dollar. 

Dette svekker den valutafordelen vi har hatt i en periode.

På tross av at mange virksomheter har klart seg godt i de turbulente tidene norsk økonomi har vært igjennom, har fallet i 

investeringene i petroleum ført til tiltakende arbeidsledighet generelt og blant ingeniører spesielt. 

Kilde: NAV

Helt ledige innen ingeniør- og IKT-yrker:

Helt ledige ingeniør- og IKT-fag (januar 2017)

Det er fortsatt en betydelig vekst i antallet ledige innen ingeniører og ikt-fag sammenlignet med for ett år siden. Brutto- 

ledigheten (summen av helt ledige og personer på tiltak) var ved utgangen av januar oppe i 10 000 innen ingeniør- og ikt-

fag. Det innebærer at om lag 1400 deltar på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Veksten i bruttoledigheten for gruppen er 

oppe i 13 prosent. Det betyr at det er betraktelig flere med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag som deltar på tiltak i januar 

i år enn samme måned i fjor. Veksttakten blant både helt ledige og bruttoledigheten har avtatt, men ledigheten har ikke 

sluttet å vokse. Det gir likevel håp om at vi om ikke lenge kan begynne å se at ledigheten sannsynligvis har nådd en topp.

Yrkene og utdanningene som omfattes av kategorien ingeniør- og ikt-yrker er bredt sammensatt i NAVs statistikker. 

Den inneholder ingeniører, sivilingeniører, sivilarkitekter, teknikere, ikt-yrker og andre naturfaglige yrker. Nedenfor er 

ledigheten fordelt mellom de ulike undergruppene.

Kilde: NAV

Antall
Prosent av 

 arbeidsstyrken
Endring i antall fra i fjor

Endring av prosent 
 fra i fjor

Ledighet i prosent 
fra i fjor

8626 3,2 646 8 3,0

Antall Prosent av 
 arbeidsstyrken

Endring fra 
i fjor

Endring fra i fjor i 
prosent

Ingeniører og teknikere 4167 3,9 537 15%

Sivilingeniører og sivilarkitekter 1779 3,3 183 11%

Ikt-yrker 2291 2,4 -71 -3%

Andre naturvitenskapelige yrker 389 4,1 -3 0%

I alt ingeniør- og ikt-fag 8626 3,2 646 8%
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Som det fremkommer av tabellen over er det ganske stor variasjon i både i ledighetsutviklingen og nivået for ledighet 

innen de ulike underkategoriene i gruppen ingeniør- og ikt-fag. Målt i absolutte tall er ledigheten størst blant ingeniører 

og teknikere og lavest innen andre naturvitenskaplige yrker. Det er likevel innenfor den minste og svært sammensatte 

gruppen andre naturvitenskaplige yrker ledigheten målt i prosent er høyest. For både sivilingeniører og ingeniører ser 

vi ledighetsutviklingen fortsetter å stige sammenlignet med samme måned i fjor. Hvis vi bruker sesongjusterte tall viser 

NAVs tall en nedgang i ledigheten fra desember til januar, selv om det har vært en økning i absolutte tall. Årsaken er at 

ledigheten svinger med årstidene og at ledigheten tradisjonelt er høyrere i januar enn i desember. Sammenligner vi med 

situasjonen for et år siden har ledigheten blant ingeniører og teknikere steget med 15 prosent, og for sivilingeniører og 

sivilarkitekter økt noe mindre. 

I oktoberutgaven av Status på arbeidsmarkedet så vi nærmere på ledighetsutviklingen i Rogaland. Til sammen har antallet  

helt ledige i Rogaland økt med 1 prosent siden januar i fjor, og er nå oppe i 12 779 personer. Det betyr at veksten i ledig- 

heten i det fylket som har vært hardest rammet av ledighet har bremset opp. Mens det har vært et fall i antallet personer  

som har vært ledige i mindre enn et år har veksten i antallet som har vært ledige mellom 52 uker og 104 uker økt dram-

atisk. Etter 104 uker bortfaller retten til dagpenger og stadig flere i fylket står i fare for miste dagpengene i løpet av 

relativt kort tid.

For ingeniør- og ikt-yrker har ledigheten i Rogaland derimot fortsatt å øke i et høyt tempo. Det siste året har ledigheten i 

denne gruppen arbeidstakere steget med 20 prosent og er opp i 2177 personer. Ingeniør- og ikt-yrker er med dette den 

nest største gruppen i NAV Rogaland sine statistikker over helt arbeidsledige etter industriarbeid. 

Går vi til NITOs statistikk over arbeidsledige finner vi igjen mye av det samme bildet som i NAVs statistikk både nasjonalt 

og fylkesvis, men utslagene er enda kraftigere. Fra nyttår i fjor til nyttår i år har ledigheten blant NITO medlemmer økt 

med 865 personer. Det innebærer en vekst i ledigheten på 54 prosent siste år. Ledigheten har økt i alle NITOs geograf-

iske avdelinger med unntak av Finnmark hvor ledigheten blitt redusert med 2 personer. I de første månedene etter at 

ledigheten begynte å stige i 2014 fant vi at ledigheten for ingeniører og teknikere i NAVs statistikker steg kraftigere 

enn ledigheten blant NITO medlemmer. Vi tolket dette som at arbeidsgiverne raskere sa opp personer uten fagforening-

stilknytning enn de med.  Det siste året har vi derimot sett at ledigheten stiger raskere blant våre medlemmer enn blant 

ingeniører og teknikere i NAVs statistikker. Det kan enten tyde på en holdningsendring blant arbeidsgivere eller at de nå 

har sagt opp så mange at de bare har de fagorganiserte å ta av i nedbemanningsprosessene.

Vi har allerede vært innom situasjonen i Rogaland da vi så på NAV tallene. Ser vi på utviklingen blant NITOs medlemmer er 

den enda mer bekymringsfull. Blant NITO medlemmene i fylket har ledigheten det siste året kommet opp i 9,3 prosent. Det 

innebærer en økning siste tolv måneder på 53 prosent. 

Selv om ledigheten er høyest i Rogaland er det ikke den eneste avdelingen i NITO som opplever rekordhøy ledighet. I Aust-

Agder nærmer ledigheten seg nivået i Rogaland og er oppe i 8,3 prosent blant NITO medlemmene. Mens ledigheten ligger 

over fem prosent i Hordaland, Nord Rogaland Sunnhordaland, Vest-Agder og Vestfold.

I flere fylker har ledigheten det siste året ikke bremset opp, men akselerert. I Aust- og Vest-Agder og Buskerud har 

ledigheten økt med mer enn 100 prosent blant NITO medlemmer det siste året. I også disse områdene er det viktig at det 

blir satt inn flere krefter for å dempe veksten i ledigheten og skape nye varige arbeidsplasser. 

I motsatt ende av skalaen finner vi Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane hvor avdelingene har mindre enn to prosents 

ledighet blant NITO medlemmer. Dette er alle fylker som i liten eller mindre grad har hatt virksomheter som har vært 

rettet inn mot petroleum direkte eller til leverandørindustrien. Med lave renter og svak krone har virksomheter i disse 

område klart seg godt i konkurransen med utlandet, men med en styrket krone kan mange av disse virksomhetene gå en 

tøffere tid i møte, noe som igjen kan slå ut i økt ingeniørledighet.
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På den annen side fant vi i NITOs behovsundersøkelse fra januar i år at omlag hver tredje arbeidsgiver nasjonalt opplever 

det som vanskelig eller svært vanskelig å rekruttere den ingeniørkompetansen de er på jakt etter. 

Selv om dette er en nedgang fra i fjor, og den laveste andelen som er målt, viser likevel undersøkelsen et udekket behov 

for ingeniørkompetanse hos mange arbeidsgivere. Endringen fra i fjor viser dessuten utflating av resultatet og ikke så 

brå nedgang vi har sett de foregående årene. For kommunesektoren viser tallene at det er 40 prosent av arbeidsgiverne 

som opplever det som vanskelig å rekruttere den ingeniørkompetansen de er på jakt etter. Også i denne undersøkelsen 

fremkommer det kjente geografiske ulikheter. Mens det er god tilgang på ingeniører på Sør- og Vestlandet, har kommun-

er i andre deler av landet betraktelig større utfordringer med å rekruttere den ingeniørkompetansen de har behov for. 

Kilde: Ipsos/NITO

Undersøkelsen viser likevel at på tross av det er over 10 000 personer med ingeniør- og ikt-fag bakgrunn som er ar-

beidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak, opplever over 30 prosent av arbeidsgiverne at det er vanskelig eller svært 

vanskelig å rekruttere den ingeniørkompetansen de er på jakt etter. Når vi spør arbeidsgiverne som har svart at det er 

vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for svarer hele 48 prosent at det mangler ingeniører med den 

riktige fagkombinasjonen. Videre svarer 36 prosent at det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere. Slik NITO tolker disse 

funnene er det behov for å tilpasset mye av den tilgjengelige ingeniørkompetansen som går ledig til de behovene arbeids-

givere har. Det er derfor viktig med en satsing fra alle arbeidslivets parter på etter- og videreutdanning slik at blant 

annet ingeniører kan få justert sin kompetanse til arbeidslivets behov, istedenfor å gå ledige.

Figur 6. fra 2004 til 2017. Arbeidsgivedre som opplever det som ganske eller 

meget vanskelig å rekruttere den ingeniørkompetansen de trenger.

3134
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ANTAKELSER OM  
ARBEIDSMARKEDET FOR  
INGENIØRER FREMOVER
Som vi har vist i de foregående kapitlene har ledigheten blant ingeniører økt til et svært høyt nivå i løpet av de siste 

årene. Det er dessuten vanskelig å slå fast om vi har nådd toppen av ledigheten for denne gang eller ei blant ingeniørene. 

Selv om ledigheten ikke øker i ett like høyt tempo som den har gjort de foregående årene, øker den fortsatt. Vi ser des-

suten en klar tendens både i eget medlemsregister og i NAVs tall at ingeniører, spesielt med bakgrunn i petroleum, bruk-

er lenger tid på å komme seg i arbeid enn andre grupper arbeidssøkere. Situasjonen for mange av NITOs medlemmer er 

nå at de enten har gått ledige så lenge at de har passert lengden for dagpenger eller at de nærmer seg denne grensen. 

Dette er en foruroligende utvikling. 

I NITOs behovsundersøkelse stilles det spørsmål til arbeidsgiverne om hvilket behov de ser for ingeniører i egen bedrift 

om tre år.

Her ser vi et klart stemningsskifte blant arbeidsgiverne, som kan tyde på arbeidsmarkedet for ingeniører vil bli bedre 

fremover. Etter to år hvor forventningene om fremtidig behov for ingeniører har falt markant viser årets undersøkelse 

en klar vekst i andelen arbeidsgivere som mener de vil ha behov for flere ingeniører de tre neste årene. Andelen respond-

enter som tror de vil ha behov for flere ingeniører utgjør igjen mer enn halvparten av de spurte og forventningen er nest-

en på nivå med 2010 og 2013. Undersøkelsen viser også et fall i andelen som mener de vil ha behov for færre ingeniører 

fremover. Dette kan derfor være et positivt signal om fremtidig fallende ledighet blant ingeniører.

Figur 7 vil dere trenge flere, færre eller like mange ingeniører i din virksomhet om tre år?

Kilde: NITO
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På den annen side vil behovet for ingeniører ikke være bestemt av arbeidsgiveres forventninger til fremtiden, men av 

hvordan norsk og internasjonal økonomi utvikler seg de nærmeste årene. Dette ser man blant annet tydelig når vi ser tre 

år tilbake i tid hvor det også var et flertall av arbeidsgiverne som mente de ville ha behov for flere ingeniører i 2016 enn i 

2014. Som det foregående kapitlet viste oss, ble utviklingen en annen.

På kort sikt vil ledigheten blant ingeniører være svært avhengig av hvordan prisen på olje utvikler seg og om aktiviteten 

vil ta seg opp på norsk sokkel og i andre land. Siden januar i fjor har prisen på Nordsjøolje nesten doblet seg, men ligger 

fortsatt om lag 50 prosent under prisnivået for tre år siden. Doblingen av prisen siden i fjor ser foreløpig ikke ut til å ha 

gitt store positive utslag i aktiviteten på norsk sokkel, og det er anslått at investeringene på norsk sokkel vil fortsette 

ned også i 2017. 

Selv om petroleumsnæringen vil være den viktigste næringen i norsk økonomi i mange år fremover, ser det ikke ut til at 

vi kan forvente at den vil være en like sterk kraft i årene fremover som den har vært frem til nå. Det er med andre ord et 

stort behov for å styrke de andre næringene vi allerede har og skape nye næringer som kan bidra til vekst fremover.

Å vri store deler av et lands næringsstruktur gradvis bort fra en næring preget av svært store investeringer og høy 

profitt er krevende og vil kreve mye av myndigheter, næringsliv, partene i arbeidslivet og den enkelte. Mange vil lykkes, 

men mange vil også mislykkes på veien. Hvilke muligheter som åpner seg vil også avhenge av internasjonale konjunkturer. 

For å lykkes synes det som om ny teknologi og teknologisk kompetanse vil være viktig innenfor de fleste næringer. Dette 

er uavhengig om vi snakker om det grønne skiftet, digitalisering, mineralnæring, nye energiformer eller havrommet. 

Tallene fra NITOs behovsundersøkelse viser at arbeidsgiverne mener det fremover vil være et større behov for ingeniører 

om tre år enn det er i dag. Samtidig viser undersøkelsen at arbeidsgivere som finner det vanskelig å rekruttere den 

ingeniørkompetansen de ønsker, synes det er vanskelig fordi de ikke får tak i kandidater med den kompetansen det er be-

hov for. Dette i en situasjon med over 10 000 arbeidsledige med ingeniør og ikt-bakgrunn. Dette tyder på at kompetansen 

til mange av de arbeidsledige ingeniørene ikke matcher det behovet mange arbeidsgiverne har. Dette kan tyde på at hvis 

det ikke satses tungt på å justere og vri eksisterende ingeniørkompetanse fremover, vil vi kunne oppleve at ingeniørle-

digheten vil bite seg fast på et historisk høyt nivå, men på et noe lavere nivå enn i dag.

I tillegg til at mange ledige med ingeniørbakgrunn fra petroleumsrelaterte næringer må vir sin kompetanse mot andre 

næringer, vil det for en del også være et behov for å flytte på seg til andre deler av landet hvor etterspørselen etter 

deres kompetanse er større. Det er viktig at det blir tilrettelagt for slik mobilitet både fra det offentlige og fra virksom-

heter som sliter med å rekruttere den ingeniørkompetansen de mangler.

SSBs prognose fra desember i fjor forventer en bedre vekst i norsk økonomi i år enn i fjor, men fortsatt under trend-

vekst. Slik ledighetsbildet har utviklet seg for ingeniørene de siste tolv månedene samt beskjedne anslag for vekst i norsk 

økonomi i 2017 frykter NITO at ingeniørledigheten vil fortsette å stige i første halvår. Det vil skje i et lavere tempo enn i 

2016, før ledigheten vil stabilisere seg og den begynner å gå noe ned i andre halvår og inn i 2018.
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