11. oktober 2017
AEG
Arbejdsmarked

Ny periodisering af langtidsledigheden
Fra og med opgørelsen af langtidsledigheden for maj 2017, ændres opgørelsesperioden til kalendermåneder. Serien, der går tilbage til januar 2009, er tilpasset den nye periodisering, og foreligger i statistikbanken fra den 16. oktober
2017. Som følge af ændringen er der sket små niveauændringer for antal langtidsledige i de enkelte måneder. Se mere om dette nedenfor.
Baggrund for
ændringerne

Ændringerne er en direkte følge af Dagpengereformen fra oktober 2015 og den
deraf følgende nedlæggelse af den eksisterende datakilde RAM (Register for
ArbejdsMarked) for landets dagpengemodtagere. Som fremtidig kilde til dagpengemodtagernes ledighed erstattes RAM af FLEUR (Forsikrede Ledige og
Efterlønsmodtageres Udbetalings-Register), der ligesom RAM administreres af
STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Ny periodisering

Anvendelsen af den nye FLEUR-kilde betyder bl.a., at den registerbaserede
ledighedsstatistik fra og med juli 2017 er blevet opgjort på kalendermåneder
mod hidtil for dagpengemåneder, der typisk startede næstsidste mandag i måneden før og sluttede næstsidste søndag i referencemåneden. Som en konsekvens heraf ændres opgørelsesperioden af langtidsledigheden til også at følge
kalendermåneder fremfor dagpengemåneder. Den nye opgørelse af langtidsledige for maj 2017 inkluderer derfor de personer, som var bruttoledige i perioden 1. juni 2016 - 31. maj 2017.

Flere langtidsledige

Den nye serie indeholder gennemsnitligt lidt flere langtidsledige i de enkelte
måneder. Forskellen på den nye og gamle serie er størst i 2009 og 2010, hvor
der gennemsnitligt er ca. 700 flere langtidsledige pr. måned i den nye serie,
svarende til en stigning på 3,1 pct. Fra januar 2014 til februar 2017 er den gennemsnitlige månedlige forskel på ca. 200 personer, svarende til en stigning på
0,9 pct. En årsag til, at det nye niveau er højere end det gamle, er, at antallet af
kalendermåneder, hvor en langtidsledig skal have været ledighedsberørt falder
fra 13 til 12. Da de fleste ledighedsforløb følger kalendermånederne, resulterer
den nye opgørelse i et højere antal langtidsledige.

Langtidsledigheden
sæsonkorrigeres ikke
længere

Da den nye serie ikke viser tydelige tegn på regelmæssige sæsonudsving, sæsonkorrigeres langtidsledigheden ikke længere. Det vil løbende blive vurderet,
om serien skal sæsonkorrigeres.
Statistikbank: http://www.statistikbanken.dk/AULK04
Henvendelse: Anders Eeg, tlf. 39 17 30 49, aeg@dst.dk
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