Særlige forhold ved Ledigheden for februar 2021
Følger af COVID-19-nedlukningen
En af reaktionerne på udbruddet af COVID-19-pandemien var en midlertidig suspendering af samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i perioden fra 12. marts til 26. maj 2020. De
seneste lovgivningsmæssige tiltag på området kan følges på star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/.
Hvis man havde fastholdt en meget stringent tilknytning til den internationale ILOdefinition af ledighed, ville en konsekvens af den midlertidige suspendering af
jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser være, at bruttoledigheden gik i nul fra 12.
marts til 26. maj 2020. For at det skulle give mest mulig mening at følge
konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet ved hjælp af den månedlige
bruttoledighedsstatistik, valgte Danmarks Statistik (i samråd med Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR) at inkludere dagpengemodtagere og
kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden på trods af suspenderingen af
jobsøgnings- og rådighedskravene i denne periode.
En anden reaktion på COVID-19 har været, at midlertidigt fravær fra ledighed, som
følge af sygdom mv. i foråret og sommeren 2020 blev registreret i langt mindre
omfang end tidligere. Det må formodes, at såvel den midlertidige suspendering af
samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser, som den mindre registrering af
midlertidigt fravær fra ledighed, kan have medført en vis overvurdering af
bruttoledigheden i denne periode.
Større usikkerhed i sæsonkorrektionen af bruttoledigheden
De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med efteråret 2020 mere usikre end
normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling i 2020 som følge af COVID-19.
Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning
Fra og med 14. september 2020 blev det muligt at deltage på en ny 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 STAR), valgt at udelade samtlige personer på denne ordning fra
bruttoledigheden. STAR oplyser, at der ved udgangen af februar var 10.971
personer på den nye arbejdsfordelingsordning.
Ny ferielov
Som følge af den nye ferielov er det meget begrænset, hvad der har været af
mulighed for at optjene feriedagpenge til afholdelse i perioden fra og med
september-2020. Dette resulterede i et drastisk fald i antallet af feriedagpengemodtagere fra og med september. Faldet i feriedagpengemodtagerne må forventes
at betyde, at flere personer end ellers i stedet modtager almindelige dagpenge i
september og de følgende mange måneder, hvilket igen, isoleret set, må forventes
at medføre en lidt højere bruttoledighed fra og med september-2020.

