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Registerbaseret ledighedsstatistik

� Nettoledige  (tidsserie fra og med 1979)
� Ikke-aktiverede dagpengemodtagere samt ikke-aktiverede jobklare 

kontanthjælpsmodtagere

� Bruttoledige (dannet fra og med 2010)
� Nettoledige + Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere + Personer 

i løntilskud (alle skal dog være jobklare)

� Tidsserie fra og med januar 2007, pga. kommunernes matchkategorisering

� Enhed: Fuldtidsledige
Ikke fuld overensstemmelse med ILO’s definition af ledighed

(Ydelsesafgrænsning ekskl. studerende/pensionister, mens deltidsbesk. inkl.)



� Månedlig registerbaseret totaltælling baseret på data 
fra a-kasserne og kommunerne (via 
Arbejdsmarkedsstyrelsen)

� 16-64-årige modtagere af dagpenge, kontanthjælp, 
særlig uddannelsesydelse og løntilskudsjobbere, 
som alle er jobklare (match 1)

Registerbaseret bruttoledighed 



3 ledighedsbegreber fra DST

Bruttoledighed AKU-ledighed

Nettoledighed
=modtagere af 
dagpenge og 
modtagere af 
kontanthjælp 
(jobklare)

=nettoledige
+jobklare aktiverede

-helt uden arbejde
-står til rådighed
-aktivt søgt arbejde



� Opstod i 2010 som fast månedlig tidsserie.

� Justeret tilbage til 2007/2010 ved offentliggørelsen af tal 
for januar 2013:

1. Medtagelse af 2.000-3.000 fuldtidspersoner på 6 ugers 
selvvalgt uddannelse (2010)

2. Fjernelse af aktiverede 2.000-3.000 dagpenge-
berettigede uden dagpenge (2010)

3. Fjernelse af 500-1.000 kontanthjælpsmodtagere med 
midlertidig fritagelse for rådighed (2007)

4. Medtagelse af personer der falder for den nye 
dagpengegrænse og derefter modtager særlig 
uddannelsesydelse (2013)

Bruttoledighedens turbulente historie
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� Behov for ny justering af begrebet som følge af 
kontanthjælpsreformen pr. 1/1 2014. I udgangs-
punktet forestiller vi os:

1. Personer på dagpenge, arbejdsmarkedsydelse
eller særlig uddannelsesydelse skal altid indgå

2. Personer på kontanthjælp skal indgå, hvis de er i 
visitationsgruppen ‘jobparat’

3. Personer på uddannelseshjælp skal indgå, hvis de 
er i visitationsgruppen ‘åbenlys uddannelsesparat’

Bruttoledighedens turbulente historie
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� Ad 1) Her er det et fortsat krav at man er aktivt 
jobsøgende for at man kan få udbetalt den pågældende 
ydelse

� Ad 2)  Matchgruppe 1-3 bliver erstattet med 
Visitationsgruppe 1-2, hvor personer på match 1 (jobklar) 
bliver konverteret til den nye vis.1 (jobparat)

� Ad 3) Uddannelseshjælp er en ny ydelse på SU-niveau, 
(til personer under 30 år uden erhvervskomp.giv. udd.)

For disse betyder ‘åbenlys uddannelsesparat’, at   

man på jobcentret tilmeldes som jobsøgende med CV

Bruttoledigheden fra og med 2014
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Mange tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

?


