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Arbejdsløsheden i december 2005
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
For få dagpengekort
fra fire a-kasser

Fire a-kasser har haft problemer med deres indberetninger til CRAM- og RAMregistrene for december 2005, pga. for sent indkomne dagpengekort. Det drejer sig
om følgende a-kasser: Akademikernes, BUPL’s, Socialpædagogernes og Danske sælgeres. Det anslås at de manglende indberetninger for december, samlet svarer til
400–500 fuldtidsledige.

Ændret ugesammensætning i dagpengeperioden

Dagpengemåneden december 2004 (uge 48-51) og december 2005 (uge 47-50) indeholder begge 4 uger. Andelen af ledige personer på feriedagpenge er forholdsvis
lav og stort set identisk i hver af de to måneder.

Udviklingen i antallet
af AF-aktiverede

I forhold til december 2004 faldt bestanden af AF-aktiverede med 4.500 personer til
31.800 i december 2005. Danmarks Statistik sæsonkorrigerer endnu ikke tallene for
AF-aktiverede.

PMF-A medlemmer
overføres til OAA

Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) og Offentlige Ansattes Arbejdsløshedskasse (OAA) fusionerer 1. januar 2006, men efter aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen har PMF-A allerede nu overflyttet stort set samtlige sine omkring 22.000
forsikringsaktive medlemmer til OAA.

Generel usikkerhed
Kilderne til ledighedsstatistikken er registrene
CRAM og RAM

Ledighedsstatistikken dannes hver måned ud fra indsamlede data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (CRAM) og Arbejdsdirektoratet (RAM). Generelt set er usikkerheden
størst vedrørende kommunernes indberetninger af ledige kontanthjælpsmodtagere,
da disse hviler på en individuel vurdering af om personerne er arbejdsmarkedsparate.

Feriedagpenge

I ledighedsopgørelsen indgår personer på feriedagpenge fuldt ud. Det er i høj grad
derfor, at 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 pr. kalendermåned, hvorimod ledighedsopgørelsen
følger ugerne i den tilsvarende dagpengeperiode, der altid er forskudt 1-2 uger i forhold til kalendermåneden. Desuden er de anvendte data for AF-aktiveringen udelukkende totaler, stammende fra arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik. De manglende individoplysninger er hovedårsagen til, at Danmarks Statistik endnu ikke har
valgt at sæsonkorrigere de månedlige tal for AF-aktiveringen.

Sæsonkorrigeringen

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

