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Arbejdsløsheden i januar 2006
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Mindre revision af metoden til sæsonkorrektion,
fra og med januar 2006.

Fra og med denne offentliggørelse har Danmarks Statistik valgt at ændre i metoden til
sæsonkorrektion af de månedlige ledighedstal. Ændringerne går på:
•

At input til sæsonmodellen (der fortsat er X-12-ARIMA) fremover består af endelige faktiske månedstal, så snart disse foreligger (efter seks måneder), samt at opregningen af de seneste seks månedstal er mere præcis/detaljeret.

•

At vi anvender en regressor, der udjævner ledighedsudviklingen henover sommerferieugerne, hvilket vi vurderer nødvendigt som følge af et ændret sæsonmønster
for feriedagpengemodtagerne.

Betydningen for det
samlede ledighedsniveau

Siden december 2005 er den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed faldet med knap
1.600, til i alt 139.600 i januar 2006. Ved anvendelse af den tidligere metode ville
man have fået et fald på 700 fuldtidsledige, til i alt 140.200, hvilket dog stadig ville
have svaret til det laveste ledighedsniveau i over 30 år.

Ugesammensætningen i
dagpengeperioden

Dagpengemåneden januar 2005 (uge 52-03) og januar 2006 (uge 51-03) indeholder
begge 5 uger. Antallet af ledige personer på feriedagpenge er højt, men stort set identisk i hver af de to måneder, nemlig 11.000 og 11.100 fuldtidspersoner i hhv. januar
2005 og januar 2006.

Udviklingen i antallet af
AF-aktiverede

Siden januar 2005 er bestanden af AF-aktiverede faldet med 5.700 fuldtidspersoner
til 31.400 i januar 2006. 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) fusionerede 1. januar 2006 under navnet Fag og Arbejde (FOA).
Efter aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen har PMF-A i løbet af de seneste måneder
trinvist overflyttet sine omkring 22.000 forsikringsaktive medlemmer.

Danske Sælgere skifter
navn til Business

Fra og med 1. januar 2006 har Danske Sælgeres a-kasse skiftet navn til Business
Danmarks a-kasse.

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 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 endelige månedlige ledighedstal så snart disse
foreligger. De seneste seks månedstal, der endnu ikke er endelige, opregnes ud fra
erfaringer fra det seneste år. Alle sæsonkorrigerede tal revideres hver måned tilbage
til januar 1996. Der sæsonkorrigeres på alder, køn, forsikringskategori og amter.

