
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo  
Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 457 

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2596/2021 fra 
stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen 

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen har stilt spørsmål til skriftlig svar: 
"Hvor mange arbeidssøkere er det nå i gruppene NAV klassifiserer som «utsatte 
arbeidssøkere» sammenlignet med før krisen, og hvor stor andel av disse generelt og per 
undergruppe mottar arbeidsmarkedstiltak eller tar utdanning sammenlignet med hele 
gruppen arbeidssøkere?" 

 

Svar: 

Departementet har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten. Etatens avgrensing av 

utsatte arbeidssøkere inkluderer unge under 30 år, innvandrere fra land utenfor EØS, 

personer uten fullført videregående opplæring og dagpengemottakere med mindre enn seks 

måneder igjen av dagpengeperioden. Tabellene viser antall og andel i tiltak i de ulike 

målgruppene1, samlet for de utsatte gruppene og for arbeidssøkere generelt for henholdsvis 

mai 2021 og i gjennomsnitt for 2019. 

 

Mai 2021 

 

                                                
[1] Noen av arbeidssøkere tilhører flere målgrupper samtidig, og tallene for de ulike målgruppene kan derfor ikke 
summeres. I avgrensningen «utsatte grupper» er det justert for overlapp. 
[2] Ekskl. innvandrere fra USA, Canada, Australia og New Zealand 
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  Unge under 30 år 
Innvandrere fra 
utenfor EØS2 

Under 6 mnd 
igjen med 
dagpenger 

Uten fullført vg. 
skole 

Samlet - 
utsatte 
grupper 

Arbeids- 
søkere 

Antall i målgruppen 47 662 44 286 23 115 66 616 124 019 188 386 

Antall i tiltak 6 348 6 431 3 225 6 854 14 289 17 532 

Andel i tiltak 13 pst. 15 pst. 14 pst. 10 pst. 12 pst. 9 pst. 



 

 

Side 2 
 

Gjennomsnitt  i 2019 

 

For utdanning som ikke er et opplæringstiltak etter forskrift om arbeidsmarkedstiltak, benytter 

Arbeids- og velferdsetaten meldekortdata fra helt og delvis ledige (dvs. arbeidssøkere ekskl. 

tiltaksdeltakere), i alt 166 000 ved utgangen av mai 2021. Blant disse var 10 600 i utdanning, 

noe som utgjør en andel på 6,4 prosent. I målgruppen arbeidssøkere under 30 år, var 

andelen 9,3 prosent. Arbeids- og velferdsetaten har ikke tilsvarende tall for øvrige 

målgrupper.  

 

Det gjøres oppmerksom på at de ulike målgruppene også omfatter helt og delvis permitterte. 

Ved utgangen av mai 2021 lå antall permitterte arbeidssøkere på 65 800. Ettersom 

permitterte allerede har et arbeidsforhold, er det grunn til å tro at mange av disse vil komme 

tilbake i jobb i takt med økt vaksinering og gjenåpning av samfunnet.Til sammenligning var 

det kun 2 300 permitterte i gjennomsnitt for 2019.  

 

Arbeids- og velferdsetaten jobber systematisk med å øke inkluderingen av utsatte grupper i 

arbeidsmarkedet. I 2021 har bevilgningen til tiltak rettet mot personer som står utenfor arbeid 

økt med om lag 1,4 mrd. kroner sammenlignet med 2020. Styrkingen fordeler seg på om lag 

1,2 mrd. kroner til arbeidsmarkedstiltak og 200 mill. kroner til bemanning i Arbeids- og 

velferdsetaten. Som en del av denne økningen i tiltaksbevilgningen, er individuell jobbstøtte 

for unge (IPS ung) styrket med 110 mill. kroner i 2021. Målet med IPS- ung er at flere unge 

med psykiske lidelser eller rusproblemer skal komme i arbeid. Videre har også oppfølgingen 

av unge på opplæringstiltak blitt styrket med 50 mill. kroner. Dette skal være med på å bidra 

til at unge med bistandsbehov som tar fag- og yrkesopplæring som arbeidsmarkedstiltak kan 

få oppfølging fra NAV- kontoret med sikte på å øke fullføringsgraden. 

 

Det vises til svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2065/2021 fra stortingsrepresentant 

Rigmor Aasrud for mer informasjon om Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å øke 

inkluderingen av utsatte grupper i arbeidsmarkedet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Torbjørn Røe Isaksen 

 

  Unge under 30 år 
Innvandrere fra 

utenfor EØS 

Under 6 mnd 
igjen med 
dagpenger 

Uten fullført vg. 
skole 

Samlet - 
utsatte 
grupper 

Arbeids- 
søkere 

Antall i målgruppen 29 686 26 249 7 712 32 169 70 881 104 186 

Antall i tiltak 5 312 5 334 1 014 4 317 11 336 14 252 

Andel i tiltak 18 pst. 20 pst. 13 pst. 13 pst. 16 pst. 14 pst. 


