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Arbejdsløsheden i oktober 2006
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Fortsat stor stigning
i antallet af ledige
kontanthjælpsmodtagere
i København

Fra juni til oktober har der i Københavns Kommune været en stigning fra ca. 1.600 til
ca. 3.500 ikke-forsikrede fuldtidsledige, svarende til mere end en fordobling. Til sammenligning faldt antallet af ikke-forsikrede ledige tilsvarende (med ca. 1.800) i landets øvrige kommuner, fra juni til oktober 2006. Den ekstraordinære stigning i København skyldes oprettelsen af Jobcenter København i juni 2006. Oprettelsen har
medført at kommunens kontanthjælpsmodtagere nu rådighedsvurderes tidligere i
kontaktforløbet.

Stort fald i antallet af
ledige kontanthjælpsmodtagere i Odense

Modsat København har Odense Kommune oplevet en stærkt faldende tendens i antallet af ledige ikke-forsikrede. Her er fuldtidsledigheden for de ikke-forsikrede halveret på en måned, svarende til et fald fra ca. 1.000 i september til ca. 500 i oktober.

Overflytning af ca. 12.500
a-kassemedlemmer

Pr. 1. oktober er der overflyttet ca. 12.500 medlemmer, svarende til ca. 500 fuldtidsledige (fysioterapeuter og ergoterapeuter) fra FTF til Danske sundhedsorganisationers a-kasse.

Ugesammensætningen
i dagpengeperioden

Dagpengeperioderne for oktober 2005 og oktober 2006 består af de samme fem uger
(38-42). Andelen af ledige personer på feriedagpenge har da også været stort set
identisk i hver af de to måneder, nemlig hhv. 4 og 5 pct.

Udviklingen i antallet
af AF-aktiverede

I forhold til oktober 2005 faldt antallet af AF-aktiverede med 8.400 personer til
25.400. Danmarks Statistik sæsonkorrigerer endnu ikke antallet af AF-aktiverede.

Generel usikkerhed og metode
Kilderne til ledighedsstatistikken er registrene
CRAM og RAM

Ledighedsstatistikken dannes hver måned ud fra registerdata 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 udviser store sæsonudsving, 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, der gør det umuligt at fjerne tidsmæssige overlap for den
samme person, 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 efter seks måneder. De seneste seks månedstal 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 amt.

Metodeændring fra
og med januar 2006

Fra og med januar 2006 har Danmarks Statistik valgt at ændre i metoden til sæsonkorrektion af de månedlige ledighedstal. Ændringerne går på:
• at input til sæsonkorrektionen, der fortsat foretages med 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 og detaljeret.
• at vi anvender en regressor, der korrigerer den sæsonkorrigerede ledighedsudvikling for juli og august, hvilket vurderes nødvendigt som følge af et ændret sæsonmønster for feriedagpengemodtagerne over de seneste år.

