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Ledigheden faldt trods frygt for stigning

Månedsskiftet fra juli til august har indtil videre ikke ført til så mange
fyringer som frygtet. Faktisk er ledighedstallet faldet en smule.

Søndag var der i alt 178.296 ledige personer i Danmark.

Sammenlignet med søndagen før var det et fald på 2.062 personer. Det viser
tal fra Beskæftigelsesministeriet, skriver Dknyt.dk

Der er dog også visse forbehold i det seneste tal for ledigheden. Blandt andet

https://www.dknyt.dk/artikel/110685/ledigheden-er-faldet-omkring-maanedsskiftet?utm_source=nyhedsbrev%208089&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev%208089&nb=1


kan der være nogle, der først melder sig som ledige fra mandag og derfor
ikke indgår i det seneste offentliggjorte ledighedstal.

Derfor kan det samlede ledighedstal nå at stige de kommende dage.

Men forholder man sig til de øjeblikkelige tal, så ser den frygtede stigning i
antallet af fyringer indtil videre ud til at være udeblevet. Og det glæder
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

"Det er et lille lysglimt i en ellers meget alvorlig situation, som selvfølgelig
særligt er alvorlig for hver og en af dem, der har mistet deres arbejde og nu
skal finde hoved og hale i, hvordan de kommer tilbage på arbejdsmarkedet
igen," siger Peter Hummelgaard.

DA: For tidligt at glæde sig

Selv om den samlede ledighed er faldet den seneste uges tid, så er det stadig
for tidligt at glæde sig, eller tro at udviklingen nu er vendt. Det mener Anders
Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

"Vi har endnu ikke set effekten på ledigheden af udfasningen af
lønkompensationsordningen. Lange opsigelsesvarsler betyder, at vi først ser
effekten af dette i de kommende måneder," siger han.

Cabi-direktør Mette Rønnau har tidligere sagt, at fokus ikke alene må være på
de nye ledige, men at de ledige, som er længst væk fra arbejdsmarkedet
fortsat bliver prioriteret i de indsatser, som skal til for at få flere i job. Læs
den historie her

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

https://www.mynewsdesk.com/dk/cabi/pressreleases/udsatte-ledige-risikerer-at-blive-glemt-ved-genaabning-af-landet-2997271
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