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Langtidsledighed
Formål med statistikken
Formålet med at producere den kvartalsvise statistik for langtidsledighed er at belyse strukturen og udviklingen i denne type ledighed.
Langtidsledighed vil generelt sige ledighed i 12 måneder og derover. Nedenfor følger en række præciseringer af, hvad det konkret vil sige.
Kilder
Statistikken er registerbaseret, og kilderne hertil følger de samme som bruttoledigheden samt registeroplysninger fra registeret over beskæftigelsen for lønmodtagere
(BFL). Læs mere på www.dst.dk/ledighed.
Indhold
Statistikken belyser de personer, som ud fra administrative registre kan karakteres
som langtidsledige. Opgørelsen omfatter de ledighedsberørte personer, som vurderes at opfylde FN’s internationale arbejdsorganisation ILO’s definition af langtidsledighed. Ifølge denne skal en person for at blive betragtet som langtidsledig have
været ledig i mindst 12 sammenhængende måneder.
Statistikken indeholder antallet af langtidsledige samt langtidsledighedsprocenter i
forhold til arbejdsstyrken (16-64 år) i både faktiske og sæsonkorrigerede tal. De
faktiske tal er opdelt efter bopælskommune, køn og alder, mens de sæsonkorrigerede er opdelt efter landsdel, køn og alder.
Opgørelse
De personer, som har været berørt af bruttoledighed hver dag det seneste år, indgår
i opgørelsen af langtidsledige.
Ydermere er personer, som i en midlertidig periode på maks. 4 uger har været ude
af bruttoledighedsstatistikken, og som i denne periode ikke har været i ordinær
lønmodtagerbeskæftigelse inkluderet i opgørelsen. Disse er inkluderet da denne
gruppe fortsat kan karakteriseres som værende langtidsledige i henhold til ILO’s
definition, da de fortsat kan tiltræde et job inden for en forholdsvis nær fremtid.
Såfremt opgørelsen kun omfattede personer, som hver dag det seneste år var berørt
af bruttoledighed ifølge de administrative registre, ville det medføre, at personer
som fx modtager feriedagpenge i en kort periode i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, ikke ville indgå i statistikken.
Med baggrund i ovenstående overvejelser og udfordringerne i forhold til at udforme en statistik baseret på administrative registre til en både teoretisk holdbar og
operativ definition, er statistikken opgjort ud fra følgende afgrænsning:
Personer, der har været berørt af bruttoledighed i de seneste 365 dage, eller som
har været midlertidigt fraværende fra bruttoledighed i samme periode.
”Midlertidigt fraværende fra bruttoledighed” gør sig gældende ved et af disse to
forhold:
1.

Perioden, hvor personen ikke er berørt af bruttoledighed, er kortere end 29
dage; 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
modtaget løntilskud dagen før eller dagen efter denne periode. Hvis disse forhold gør sig gældende, indgår denne periode i opgørelsen af langtidsledighed,
uanset hvor mange timers lønmodtagerbeskæftigelse, der er i den midlertidige
periode.
Sæsonkorrigering
Langtidsledigheden sæsonkorrigeres for at kunne sammenligne udviklingen direkte
fra måned til måned. Sæsonkorrektionen laves ved X-12-ARIMA-metoden, og der
benyttes indirekte sæsonkorrektion med fast modelvalg, som fastlægges ved årsskiftet for at justere for et evt. ændret sæsonmønster.
Der sæsonkorrigeres både indirekte som en sum af landsdelene og indirekte som en
sum af de to køn og med de seks aldersgrupper. Summen af den sæsonkorrigerede
langtidsledighed for de to køn og de seks aldersgrupper udgør det officielle totale
langtidsledighedstal.
Da summen af den sæsonkorrigerede langtidsledighed for landsdelene kan afvige
fra det officielle totaltal, tilpasses de geografisk fordelte sæsonkorrigerede langtidledighedstal til niveauet ifølge den officielle total.
Referencetid
Antallet af langtidsledige opgøres ud fra en persons langtidsledighedsstatus den
sidste dag i dagpengemåneden. Ud over at skulle analysere om en person er langtidsledig over de sidste 365 dage, undersøges både de foregående og de efterfølgende 28 dage omkring referenceperioden for bruttoledighed.
Dette forhold skyldes, at perioder med fravær fra bruttoledighed i enten starten
eller slutningen af referenceperioden kan være en del af en midlertidig fraværsperiode fra bruttoledighed, som kun opdages ved at se udover referenceperioden.
Udgivelsestid
Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Nyt fra Danmarks Statistik med de tre
seneste måneder. Udgivelsestidspunktet vil være i starten af hvert nyt kvartal (fx 8.
april i andet kvartal 2014), som vil indeholde den sidste dagpengemåned fra tre
kvartaler tidligere (fx september 2013) samt de første to dagpengemåneder i kvartalet to kvartaler tidligere (fx oktober og november 2013).

