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Udkast til bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbe-

handling og afgørelser  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender hermed udkast til bekendt-

gørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling om afgørelse. 

 

Høringen sker sideløbende med høring over  

 udkast til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb 

og slettelse af medlemskab på grund af gæld,  

 udkast til bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en a-kasse med tilhø-

rende vejledning, og 

 udkast til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser. 

 

Baggrund 

Bekendtgørelserne udstedes med hjemmel i L 181 2015/16, som udmønter Aftale 

om et tryggere dagpengesystem. Bekendtgørelsernes udstedelse forudsætter derfor, 

at lovforslaget vedtages, som det er fremlagt. 

 

Alle bekendtgørelser skal træde i kraft 1. juli 2017, men udstedes omkring 1. juli 

2016 efter lovens vedtagelse. A-kasserne har dermed reglerne til rådighed et år før 

ikrafttrædelsen, så de har mulighed for at udvikle den nødvendige it-understøttelse 

i tide. 

 

De fire nye bekendtgørelser implementerer dels nødvendige ændringer som følge 

af L 181, dels videreføres en række gældende krav til a-kassernes administration 

mv.  

 

Ændringerne i de fire bekendtgørelser retter sig mod procedurer i forhold til udbe-

talinger og reguleringer af ydelser, herunder at der i lovforslaget indføres regler om 

aconto udbetalinger og et månedsbaseret udbetalingssystem. 

 

Udkast til bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgø-

relser  

Ændringerne er konsekvensændringer som følge af Aftale om et tryggere dagpen-

gesystem vedr. aconto udbetaling og den efterfølgende regulering. Den væsentlig-

ste ændring er, at den månedlige udbetalingsspecifikation til medlemmet skal inde-

holde en klagevejledning.  
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Høringsfrister m.v. 

Styrelsen skal bede om eventuelle høringssvar senest den 10. juni 2016. 

 

Høringssvar bedes sendt til star@star.dk, Susanne Lynghøj Bærentzen, 

slb@star.dk. og Birgitte Kjelgaard Andersen, bka@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Susanne Bærentzen 

Chefkonsulent 

Tlf. 72 21 77 23 
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