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Ledigheden i juni 2008
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Dagpengeperiodens
ugesammensætning

Dagpengeperioderne for juni 2008 består af følgende fem uger (uge 21-25), mens
dagpengeperioden for juni 2007 bestod af følgende fire uger (uge 21-24). Ledighedsniveauet for uge 25 ligger imidlertid meget tæt på gennemsnittet af ugerne 21-24,
hvilket betyder at faldet på 2.100 siden maj i den sæsonkorrigerede ledighed er reelt.

Månedlig indikator for
antallet af kommunalt
aktiverede

For første gang bringes der månedlige tal for den kommunale aktivering. Disse tal
præsenteres i tabel 2 som antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivering (omregnet
til fuldtidsaktivering), fordelt på arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
(matchkategori 1-3) og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 4-5).

Færre arbejdsmarkedsparate og flere ikkearbejdsmarkedsparate
aktiverede

De nye månedstal for antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere viser, at det
samlede antal aktiverede er steget med 2.000 kontanthjælpsmodtagere (omregnet til
fuldtids) siden juni 2007. Fordelt på matchkategori ser man, at antallet af arbejdsmarkedsparate (matchkategori 1-3) er faldet med 600, eller 7 pct., mens antallet af
ikke-arbejdsmarkedsparate (matchkategori 4-5) er steget med 2.600, eller 19 pct.

Fald på 22 pct. i antallet af
feriedagpengemodtagere
siden juni 2007

Af tabel 2 fremgår det ligeledes, at det faktiske antal feriedagpengemodtagere i juni
2008 er 1.800. I forhold til juni 2007 er dette antal reduceret med 500 fuldtidspersoner, svarende til 22 pct. Danmarks Statistik har ikke opregnet antallet af feriedagpengemodtagere som følge af for sent indkomne feriedagpengekort. Det betyder, at såvel
det faktiske som det sæsonkorrigerede antal feriedagpengemodtagere for de seneste
måneder vil være undervurderede.

Fald på 13 pct. i antallet
af statsligt aktiverede
siden juni 2007

Det faktiske antal aktiverede i statsligt jobcenterregi er faldet med 2.100 fuldtidspersoner siden juni 2007, svarende til 13 pct. Fra maj til juni ligger det sæsonkorrigerede
antal aktiverede i statsligt jobcenterregi dog uændret på 13.800 fuldtidspersoner.

Ændring i opgørelsen fra og med januar 2008-publiceringen
Fra om med januar 2008 er der sket en metodeændring i forbindelse med opgørelsen
af arbejdsløsheden. Baggrunden for ændringerne er den nye og mere opdateret datakilde til opgørelse af de ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kilde baseres på oplysninger om personernes matchkategori.
Metodeændringer medfører samlet set et fald i
ledigheden på 14.-15.000

Alt i alt vurderes den ændrede metode at medføre et fald i ledighedsniveauet på
14.000-15.000 fuldtidspersoner, svarende til 0,5 procentpoint. Faldet skyldes:
•

Fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere på 6.500 fuldtidspersoner,
som følge af ny opgørelsesmetode hos Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), der
tager udgangspunkt i opdaterede oplysninger om personernes matchkategori. Her medregnes kontanthjælpsmodtagere med matchkategori 1-3, mens
personer i kategori 4 og 5 ikke medregnes i ledighedstallet.

•

Feriedagpengemodtagere udelades, hvilket svarer til (i gennemsnit) 7.500.

•

Herudover er der sket nogle mindre justeringer i antallet af fuldtidsledige
dagpengemodtagere. Betydningen af disse justeringer ophæver hinanden, således at det samlede ledighedsniveau stort set ikke påvirkes. Justeringerne
består af, at beregningen af fuldtidsledigheden for de deltidsforsikrede ændres, datakilden for samtlige dagpengemodtagere ændres og endelig kan man
fra og med januar 2008 fortsætte på dagpenge ved aktiveringsforløb af højst
fire ugers varighed, hvorved man fortsat kan blive indberettet som ledig.

Ledighedsdata tilbageregnes til april 2000

De månedlige ledighedstal er tilbageregnet efter ny metode til april 2000. Dette gør
det samtidig muligt at sæsonkorrigere tallene. Det bemærkes, at der trods tilbageregningerne stadig er et mindre databrud fra december 2006 til januar 2007, hvor antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere faldt med ca. 2.000, som følge af at AMS tog
den nye og mere præcise opgørelsesmetode af ledige kontanthjælpsmodtagere (baseret på matchkategorisering mv.) i brug.

Nyt udbygges med sæsontal for statslig aktivering
og feriedagpenge

Den månedlige Nyt fra Danmarks Statistik er fra og med 2008 udbygget med to sæsonkorrigerede talserier for hhv. statslig aktivering og feriedagpenge. Sidstnævnte
serie gør det til dels muligt at genskabe et estimat over ledighedstallene, som de ville
have set ud efter gammel metode.

Generel usikkerhed og metode
Ændrede kilder til
ledighedsstatistikken

Den månedlige ledighedsstatistik dannes ud fra registerdata. De ledige kontanthjælpsmodtagere opgøres på baggrund af en ny opgørelsesmetode hos AMS, der tager udgangspunkt i opdaterede oplysninger om personernes matchkategori, og om
man rent faktisk har fået udbetalt kontanthjælp eller starthjælp. Dagpengemodtagerne opgøres på baggrund af Arbejdsdirektoratets dagpengeudbetalingsregister,
som indeholder dagpengemodtagere (inklusive udbetalte g-dage), udbetalte dagpengebeløb samt detaljerede oplysninger om årsagerne til udbetalingen af dagpenge.

Aktiverede i
statsligt jobcenterregi

Fra og med januar 2008 opgøres antal aktiverede i statsligt jobcenterregi (ligesom
ledigheden) på dagpengemåneder i stedet for kalendermåned. Samtidig har Danmarks Statistik (via AMS) fået adgang til individdata, hvilket gør det muligt at fjerne
tidsmæssige overlap mellem (ren) ledighed og aktivering for de dagpengeberettigede. Endelig sæsonkorrigeres disse ’rensede’ aktiveringstal fra og med 2000.

Kommunalt aktiverede

De kommunalt aktiverede opgøres som fuldtidspersoner ud fra oplysninger om de
faktiske timer, som kontanthjælpsmodtagerne har deltaget i aktivering.

Sæsonkorrigeringen af
den månedlige ledighed

Sæsonkorrektionen foretages fortsat med X-12-ARIMA, og den foretages på de endelige månedlige ledighedstal så snart disse foreligger, typisk efter seks måneder. De
seneste månedstal opregnes ud fra erfaringer fra det seneste år. Alle sæsonkorrigerede tal revideres hver måned tilbage til april 2000. Der sæsonkorrigeres på alder,
køn, landsdel og ydelsestype.

Den tidligere anvendte
’ferieregressor’ fjernes fra
og med januar 2008

Fra og med januar 2008 fjernes den tidligere anvendte ’ferieregressor’. Dette skyldes,
at feriedagpengemodtagerne ikke længere indgår i ledighedsopgørelsen. Tidligere
korrigerede regressoren den sæsonkorrigerede ledighedsudvikling for juli og august,
som følge af et overordnet skifte i sæsonmønstret for feriedagpengemodtagerne i
starten af det nye årtusinde.

