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Arbejdsløsheden i oktober 2005
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Ikke-forsikrede ledige

I oktober skiftede fire kommuner indberetningssystemer til CRAM (fra BIS til KMDAktiv). I tre af kommunerne havde det den konsekvens, at ledigheden for ikkeforsikrede ledige steg kraftigt. I Maribo fra 1 til 90 personer, i Højreby fra 2 til 88 og
Aarup fra 1 til 22.

Ugesammensætning i
dagpengeperioden

Dagpengemåneden oktober 2004 (uge 39-43) og oktober 2005 (uge 38-42) indeholder begge 5 uger. Andelen af personer på feriedagpenge i de to måneder er forholdsvis lav og udgør ca. samme andel af det samlede ledighedsvolumen.

Udviklingen i
de AF-aktiverede

I forhold til oktober 2004 faldt antallet af AF-aktiverede med 5.700 personer til
33.700 i oktober 2005. Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene for AFaktiverede.

A-kasse fusion:
PMF-A medlemmer
overføres til OAA

Ser man nærmere på de a-kassefordelte tal i Statistikbanken og Statistiske Efterretninger, er der i denne måned overført 8.300 medlemmer fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) til Offentlige Ansattes Arbejdsløshedskasse (OAA). De
to a-kasser og forbund (FOA og PMF) fusionerer 1. januar 2006, men er efter aftale
med Arbejdsmarkedsstyrelsen allerede nu begyndt at overflytte medlemmer.

Generel usikkerhed
CRAM og RAM

Ledighedsstatistikken dannes hver måned ud fra indsamlede data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (CRAM) og Arbejdsdirektoratet (RAM).

Feriedagpenge

I ledighedsopgørelsen indgår personer på feriedagpenge optjent ved AF. Det er i høj
grad derfor, de faktiske ledighedstal har store udsving i løbet af året, da feriedagpengene oftest udbetales i ugerne omkring vinterferie, påske, sommerferie, efterårsferie
og jul.

AF-aktiverede

Antallet af AF-aktiverede opgøres i kalendermåneden, hvorimod ledighedsopgørelsen
følger ugerne i dagpengeperioden. Det kan især have betydning ved ferieperioder i
slutningen af en måned.

Sæsonkorrigeringen

Sæsonkorrigeringen foretages på månedstallene, der dog forinden opjusteres med ca.
1-2 pct. for at tage højde for forsinkede dagpengekort.
Alle sæsonkorrigerede tal revideres hver måned tilbage til 1996. Der sæsonkorrigeres
på alder, køn, forsikringskategori og amter.

