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Høring om udkast til bekendtgørelse om krav til a-kassernes 

kontrol og administration med tilhørende vejledning 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender hermed udkast til bekendt-

gørelse med vejledning om krav til a-kassernes kontrol og administration i høring. 

 

Høringen sker sideløbende med høring over udkast til bekendtgørelse om tilsynet 

med de anerkendte a-kasser og udkast til bekendtgørelse om krav til og tilsyn med 

de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. med vejledning. 

 

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 tre nye bekendtgørelser implementerer dels nødvendige ændringer som følge af 

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

Reglerne er dog ombrudt og samlet i 1) en bekendtgørelse om krav til a-kassernes 

kontrol, 2) en bekendtgørelse om regler om styrelsens tilsyn med a-kasserne og 3) 

en bekendtgørelse om styrelsens krav til og tilsyn med a-kassernes økonomi og 

regnskabsvæsen. 

 

Med dagpengereformen er der lagt op til en øget digitalisering af udbetalingerne af 

dagpenge og andre ydelser fra a-kasserne. Denne digitalisering giver nye mulighe-

der for også at automatisere og digitalisere kontrolindsatsen i a-kasserne og i Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kassernes administration.  

 

Udkast til bekendtgørelse med vejledning om krav til a-kassernes kontrol og 

administration 

Kontrol af ensartede tællere 

Af Aftale om et tryggere dagpengesystem fremgår det, at data skal opgøres ens for 

alle forsikrede på tværs af a-kasser. Det gælder f.eks., hvordan der tælles dage i en 
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optjenings- eller referenceperiode, tælles indkomst til beregning af dagpengesats, 

eller tælles forbrug af dagpengeret. Disse tællere skal opgøres ensartet på tværs af 

a-kasser.  

 

Bekendtgørelsen udmønter kravet om ”ensartede tællere” som fremgår af aftalen.   

For at sikre, at tællergrundlaget er ensartet på tværs af a-kasser, er der i bekendtgø-

relsen fastsat særlige regler om et ensartet testsystem i a-kasserne, herunder testca-

ses, og evt. revisorattestation, når systemet sættes i drift, og når det i øvrigt er nød-

vendigt at sikre, at a-kassens it-systemer regner korrekt og ens.  

 

Kontrolmodel 

Bemyndigelsesbestemmelsen i § 88, stk. 4 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

udvides med L181, således at hjemlen til at fastsætte regler også gælder a-

kassernes udbetalingstilrettelæggelse og egenkontrol. I bemærkningerne i L181 er 

en ny kontrolmodel beskrevet.  

 

I bekendtgørelsen udmøntes den nye model for kontrol med a-kassernes udbetaling 

af ydelser og herunder fastsættes krav til den egenkontrol, som a-kassernes skal 

udføre, herunder krav til a-kasserne om opsamling af data om kontrolindsatsen og 

resultater.  

 

Øvrigt 

Bekendtgørelsen indeholder herudover regler fra den gældende bekendtgørelse om 

tilsynet med de anerkendte a-kassers administration, fx krav om opbevaring og 

dokumentation for udbetalinger, og krav til a-kassernes it-systemer og anvendelse. 

 

Endvidere er reglerne om a-kassernes hjemmel til at indhente oplysninger fra ar-

bejdsgivere om ansattes løn, beskæftigelse m.v. indarbejdet. A-kasserne skal have 

mulighed for at indhente disse oplysninger i de situationer, hvor indkomstregisteret 

ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller hvis oplysningerne er fejlbehæf-

tede m.v. 

 

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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