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// NAV

Mottakere av uføretrygd: 3 876
Utgjør 15,7 % av befolkningen 
18-67 år.

Personer med sykdom eller skade 
som i hovedsak ikke lenger er i stand 
til å arbeide.

Nedsatt arbeidsevne: 1 453
Utgjør 5,9 % av befolkningen 18-67 år.

Personer med nedsatt arbeidsevne pga. 
sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, 
behandling eller oppfølging med en 
viss varighet for å komme tilbake i 
arbeid. 

Nedsatt arbeidsevne på tiltak: 521

973 personer mottar arbeidsavklarings-
penger (AAP), dette utgjør 4,0 % av 
befolkningen 18-67 år.

Sykefravær: 1 242

Gjennomsnittlig antall personer per 
måned som mottok sykepenger fra NAV 
i 2021.

Legemeldt sykefravær som andel av 
avtalte dagsverk 2. kvartal 2022: 5,9 %

Helt ledige: 196
Utgjør 1,0 % av arbeidsstyrken.

Arbeidssøkere registrert hos NAV
og som er aktive arbeidssøkere og
kan ta arbeid på kort varsel.

Ledige på tiltak: 94
Utgjør 0,5 % av arbeidsstyrken.

Arbeidssøkere som deltar på tiltak
i regi av NAV for å øke mulighetene

for å komme i arbeid. 

Delvis ledige: 98
Utgjør 0,5 % av arbeidsstyrken.

Arbeidssøkere registrert hos NAV
som har noe arbeid. 

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid
Sørlige Helgeland

Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

I mindre grad
klar for arbeid

Tall for personer bosatt i kommunene Sømna, Brønnøy, Bindal, Vega, Vevelstad, Herøy, 
Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Træna, Vefsn og Grane. 
Arbeidssøkere, nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger per august 2022, 
uføretrygd per juni 2022 og sykefravær gjennomsnitt for 2021 og prosent for 2.kvartal 
2022.



// NAV

Mottakere av uføretrygd: 3 876
Under 30 år: 209
Under 25 år: 67

Nedsatt arbeidsevne: 1 453
Under 30 år: 338
Under 25 år: 186

Legemeldt sykefravær: 5,9 %
Under 30 år: 4,0 %

Helt ledige: 196
Under 30 år: 75
Under 25 år: 55

Ledige på tiltak: 94
Under 30 år: 37
Under 25 år: 22

Delvis ledige: 98
Under 30 år: 24
Under 25 år: 12

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid
Sørlige Helgeland

Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

I mindre grad
klar for arbeid

Tall for personer bosatt i kommunene Sømna, Brønnøy, Bindal, Vega, Vevelstad, Herøy, 
Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Træna, Vefsn og Grane. 
Arbeidssøkere, nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger per august 2022, 
uføretrygd per juni 2022 og sykefravær gjennomsnitt for 2021 og prosent for 2.kvartal 
2022.




