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� DST: 80 pct. bruttoledig det seneste kalenderår

� AMS: 80 pct. bruttoledig de seneste 52 uger samt 
bruttoledig i sidste uge af perioden

� AE: 80 pct. bruttoledig de seneste 52 uger samt 
bruttoledig i seneste dagpengemåned. Inkluderer 
desuden feriedagpengemodtagere fra ledighed.    

Nuværende registerbaserede 
langtidsledighedsdefinitioner
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� AKU-definition: Ledig de seneste 12 måneder.

� Opgørelsesmetode: 

� AKU-ledig i referenceugen. 

� Søgt arbejde minimum de seneste 12 måneder

� Uden job de seneste 12 måneder. 

AKU - Langtidsledighedsdefinition
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� Vi ønsker at opgøre personer, der er langtidsledige

� Referenceperiode på ét år

� Ledighedsberørt i 365 dage

� Midlertidige fraværsperioder fra ledighed skal indgå i 
den nye opgørelse af antallet af langtidsledige

� Dog ikke hvis personen er beskæftiget 

Generelle overvejelser
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� Forskellige registre for beskæftigelse og 
bruttoledighed

� Der er ikke overlapsbehandlet data mellem de to 
registre

� Datomarkeringen i BFL er et udtryk for lønperioden 
snarere end beskæftigelsesperioden

Datamæssige problemer
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� Personer der er berørt af bruttoledighed eller ”midlertidigt 
fraværende fra bruttoledighed” i de seneste 365 dage.

� Midlertidigt fraværende fra bruttoledighed” afgrænses som:

� 1. Perioden, hvor personen ikke er berørt af bruttoledighed, er 
kortere end 29 dage, og i denne periode er personen ikke i 
lønmodtagerbeskæftigelse i mere end 10 timer. 

� 2. Perioden mellem to ledighedsspænd er kortere end 29 dage 
og personen har markering for løntilskud dagen før eller dagen 
efter denne periode. Hvis det er tilfældet, indgår denne 
periode i opgørelsen af langtidsledighed uanset hvor mange 
timers lønmodtagerbeskæftigelse, der er i perioden.

Definition af langtidsledighed:
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� Tidsserien er først tilgængelig fra januar 2009, da 
oplysningerne i BFL først er fra januar 2008

� Første offentliggørelse i starten af 2014

Periodelængde
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� Langtidsledigheden tæller personer som er berørt af 
ledighed. Deltidsbeskæftigede kan dermed indgå

� Langtidsledigheden bygger på de administrative 
registre

� Kun lønmodtagerbeskæftigelsen er tilgængelig 

Afgrænsninger
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