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Ledigheden i februar 2010
Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Justering af den sæsonkorrigerede ledighed for januar
De senest offentliggjorte månedlige sæsonkorrigerede ledighedstal ændres typisk, når
den bagvedliggende serie af faktiske ledighedstal suppleres med endnu en måned,
samtidig med at de seneste måneders faktiske opregnede ledighedstal bliver yderligere opdateret. Med denne offentliggørelse er den sæsonkorrigerede ledighed for
januar 2010 blevet nedjusteret med 1.400 ledige (omregnet til fuld tid) i forhold til
offentliggørelsen af ledigheden for januar, der udkom 4. marts 2010.
Opjustering af aktiverede dagpengeberettigede
Der har i perioden fra januar 2009 til januar 2010 desværre været problemer med for
lave indberetninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Danmarks Statistik vedrørende
antallet af aktiverede dagpengeberettigede. Dette er nu blevet rettet op, hvilket har
betydet en opjustering af antallet af aktiverede dagpengeberettigede og en nedjustering af ledigheden. Justeringen er størst i den sidste del af perioden, og for januar
2010 har det betydet, at antallet af aktiverede dagpengeberettigede er opjusteret med
1.700 fuldtidspersoner, og ledigheden er blevet nedjusteret med ca. 500 ledige (omregnet til fuld tid).

Ændring i opgørelsen fra januar 2010
Fra og med offentliggørelsen af den registrerede ledighed for januar 2010 er der sket
en række ændringer:
Øget fokus på udviklingen i antallet af bruttoledige
Fra og med januar-offentliggørelsen har Danmarks Statistik valgt at inkludere en
figur over den sæsonkorrigerede udvikling i antallet af bruttoledige. Her er de bruttoledige defineret som summen af registreret ledige og arbejdsmarkedsparate aktiverede, hvor sidstnævnte defineres som summen af de aktiverede dagpengeberettigede og
de aktiverede kontanthjælpsmodtagere med matchkategori 1-3. Hovedårsagen til, at
bruttoledige inkluderes i offentliggørelsen, er, at det fra januar 2010 er blevet muligt
at sæsonkorrigere de aktiverede kontanthjælpsmodtagere fordelt efter personernes
matchkategori.
Lille ændring i metoden til sæsonkorrektion
Sæsonkorrektionen foretages stadig ved hjælp af X-12-ARIMA. Fra og med januaroffentliggørelsen er de optimale dimensioner for modellen blevet genestimeret. Mens
de overordnede niveauer for den sæsonkorrigerede ledighed forbliver uændrede, er
der foretaget en række justeringer for at opnå en mere stabil og ”glat” udvikling i de
sæsonkorrigerede tidsserier. De centrale elementer i den nye sæsonkorrektionsmodel
er herefter følgende:
•
•
•
•

Opregningen af den faktiske dagpengeledighed (inden sæsonkorrektion) bliver
nedjusteret til 5 pct.
Samtlige sæsonkorrigerede delserier bliver fremover logaritmetransformeret,
hvilket betyder, at de bliver dekomponeret efter en multiplikativ model.
Den samlede ledighed bliver stadig sæsonkorrigeret indirekte.
De faktiske ledighedstal bliver hver måned sæsonkorrigeret tilbage til april 2000.

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytkom/12620

•

Der er stadig seks delserier, som bliver overført ukorrigeret, pga. manglende
identificerbare sæsonudsving.

Ændringer i datakilden vedrørende de ledige dagpengemodtagere
Fra og med 4. januar 2010 er aktiveringsydelsen blevet afskaffet. Det betyder, at de
aktiverede dagpengeberettigede (som tidligere fik udbetalt aktiveringsydelse) fra og
med denne dato får udbetalt dagpenge. Det vil sige, at dagpengedelen af registret for
arbejdsmarkedet (RAM) fra og med denne dato er at betragte som et register over de
bruttoledige dagpengemodtagere, hvilket gør det nødvendigt at fratrække de timer,
de dagpengeberettigede er i aktivering, for at få et (netto)ledighedstal, der er sammenligneligt med de registrerede ledighedstal til og med december 2009.
Denne fratrækning foretages på baggrund af arbejdsmarkedsstyrelsens ”bestandsstatistik”, der er en timebaseret opgørelse over aktiveringsomfanget blandt de dagpengeberettigede. Ændringen i datakilden RAM ventes ikke at have betydning for det
overordnede ledighedsniveau.
Større præcision i opgørelsen af de ledige kontanthjælpsmodtagere
Fra og med januaroffentliggørelsen er de ledige kontanthjælpsmodtagere blevet opgjort på en ny og mere præcis måde. Således bliver kontanthjælpsmodtagernes ledighed nu opgjort pr. dag i opgørelsesmåneden. Opgørelsen tager stadig udgangspunkt i
samtlige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 1-3) fratrukket personer med midlertidig fritagelse fra rådighed og fratrukket timer i aktivering.
Overgangen til den mere præcise dagsopgørelse har medført en gennemsnitlig nedjustering af antallet af kontanthjælpsmodtagere på skønsmæssigt 500-1.000 ledige
(omregnet til fuld tid). De månedlige ledighedstal for kontanthjælpsmodtagerne er
tilbageregnet efter ny metode. 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 Arbejdsmarkedsstyrelsen
tog den nye og mere præcise opgørelsesmetode af ledige kontanthjælpsmodtagere,
baseret på matchkategorisering, i brug.
Sæsonkorrigerede tal for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Den månedlige Nyt fra Danmarks Statistik er fra og med januar 2010 udbygget med to
sæsonkorrigerede talserier for aktiverede kontanthjælpsmodtagere med matchkategori 1-3 (de arbejdsmarkedsparate) og matchkategori 4-5 (de ikke-arbejds-markedsparate). Førstnævnte serie gør det samtidig muligt at danne den sæsonkorrigerede
bruttoledighed som en sum af de registrerede (netto)ledige og samtlige arbejdsmarkedsparate aktiverede.

