
Månedens tema – 2011/6:De blev ledige i maj 2011 
 

(Alle tal er fra FOAs Nøgletal) 

 

Fra april til maj steg ledigheden i FOAs A-kasse med godt 700 ledige. Bag dette tal skjuler sig 
en udvikling, hvor nogle medlemmer er kommet i arbejde, mens andre er blevet ledige. I alt 
var der i perioden 679 medlemmer, der meldte sig ledige.  

 

Over halvdelen er nyledige 
Når et medlem bliver ledig, skal han eller hun udfylde en ledighedserklæring, hvoraf det 
fremgår, hvilken type indplacering i dagpengesystemet medlemmet har. 
 
 

Figur 1: Nye ledighedserklæringer fordelt på typer indplacering, maj 2011 
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Figuren viser, at over halvdelen af de nye ledige reelt var nyledige. Hertil kan lægges de ca. 10 
% dimittender, der også kan betegnes som nyledige. Ca. 1/3 havde været ledige før, men blev 
nu genindplaceret i dagpengesystemet.  

Med den 2-årige dagpengeperiode og det fordoblede beskæftigelseskrav fra juli 2012 er det 
ekstra interessant at notere antallet af medlemmer, der har optjent timer nok til at blive 
genindplaceret i dagpengesystemet. I alt har 18 medlemmer optjent de 962/629 timer (for 
hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede) inden for 3 år, der i dag skal til for at blive genindplaceret. 
Fra juli 2012 bliver beskæftigelseskravet hævet til 1.924/1.258 timer.  

 



 
 
3 ud af 4 er blevet fyret 
På ledighedserklæringen skal medlemmet også fortælle, hvorfor han eller hun er blevet ledig. 
Figur 2 viser, at årsagen i langt de fleste tilfælde er, at medlemmet er blevet afskediget af sin 
arbejdsgiver. Kommunernes nedskæringer slår nu for alvor igennem i ledighedstallene. Det 
forklarer også, hvorfor hver 10. nyledige kommer lige fra en uddannelse uden at være blevet 
ansat med det samme. 

På trods af nedskæringerne er der stadig ca. 5 % af de nye ledige, der selv har sagt op – med 
hvad det medfører af karantæne og manglende forsørgelse i en periode.  

 

Figur 2: Nye ledighedserklæringer fordelt på ledighedsårsager, maj 2011 
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De unge rammes hårdest 

Som bekendt er der mange +50-årige på FOAs arbejdspladser. Men som tabel 1 viser, bliver 
de ikke fyret oftere end yngre kolleger. Hvis der er tale om aldersdiskrimination, er det snarere 
de unge under 30 år, det går hårdest udover, når sparekniven svinges. De 20-29-årige udgør 
17 % af de fyrede, men kun 11 % af alle medlemmer af FOAs A-kasse. 

 

Tabel 1: Ledige medlemmer, der er blevet afskedigede i maj 2011, fordelt på alder 

Aldersgruppe Antal Pct. af 
fyrede 

Pct. af alle 
medlemmer 
af  FOAs A-
kasse 

15-19 4 1 % 1 % 

20-24 48 9 % 5 % 

25-29 42 8 % 6 % 

30-34 51 10 % 9 % 

35-39 52 10 % 11 % 

40-44 65 13 % 13 % 

45-49 53 10 % 16 % 

50-54 87 17 % 17 % 

55-59 89 17 % 16 % 

60-64 25 5 % 6 % 

65-66 1 0 % 0 % 

I alt 517 100 % 100 % 

 

Den aldersgruppe, der tilsyneladende er mest sikker i sadlen, er de 45-49 årige, der udgør 16 
% af den samlede medlemsgruppe, men kun 10 % af de fyrede.  

 

For yderligere information kontakt:  
Vibeke Kold 46972416, FOAs A-kasse – Ledelsessekretariatet 


