Særlige forhold ved ledigheden for december 2021
Ny ferielov har haft stor betydning for antallet af feriedagpengemodtagere i
december og dermed også betydning for bruttoledighedsniveauet
Som følge af overgangen til den nye ferielov var det begrænset, hvad der var af
mulighed for at optjene feriedagpenge til afholdelse i perioden fra og med september
2020 og til og med august 2021. Dette resulterede i et drastisk fald i antallet af
feriedagpengemodtagere fra og med september 2020. Antalsmæssigt var faldet
særligt stort i juli og august 2021 i forhold til juli og august 2020, hvilket hænger
sammen med at juli og august historisk har været de store sommerferie-måneder.
Faldet i feriedagpengemodtagerne må forventes at betyde, at flere personer end
ellers i stedet har modtaget almindelige dagpenge, hvilket igen, isoleret set, må
forventes at have medført en højere bruttoledighed i disse måneder.
Den ændrede ferielov har omvendt også medført, at antallet af feriedagpengemodtagere fra og med september 2021 har ligget højere end året før. Antalsmæssigt
har der været en særlig stor stigning i december 2021 i forhold til december 2020,
hvilket skyldes en kombination af juleferien og afslutningen på det nye ferieår, der
med den nye lovgivning for første gang følger kalenderåret. Et større antal
feriedagpengemodtagere vil, alt andet lige, medføre, at færre personer end ellers
modtager almindelige dagpenge, hvorved bruttoledigheden fra og med september
2021, og særligt i december 2021, vil falde mere end ellers.
Større usikkerhed i sæsonkorrektionen af bruttoledigheden under COVID-19
De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med efteråret 2020 mere usikre end
normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling i 2020 og 2021 som følge af COVID19. Dette har i gennemsnit medført lidt større revisioner af de seneste sæsonkorrigerede månedstal. Ved denne offentliggørelse af ledigheden for december 2021,
er ledigheden for september, oktober og november 2021, dog kun blevet nedjusteret
med hhv. 300, 500 og 200 i forhold til den seneste offentliggørelse af ledigheden for
november.
Personer på midlertidig arbejdsfordelingsordning indgår ikke i ledigheden
Fra og med 14. september 2020 blev det muligt at deltage på en midlertidig
arbejdsfordelingsordning. Ordningen indbefatter blandt andet, at man har ret til
forhøjede dagpenge i de perioder, hvor man ikke får udbetalt løn. Da man ikke skal
være aktivt jobsøgende, mens man er på denne ordning, har Danmarks Statistik (i
samråd med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR) valgt at udelade
personer på denne ordning fra bruttoledigheden. STAR oplyser, at der ved udgangen
af december 2021 var 2.145 personer på den nye arbejdsfordelingsordning, hvilket
svarer til et fald på 470 personer siden udgangen af november 2021.

