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Til Høringsparterne 

Høring vedrørende diverse bekendtgørelser som følge af udmøntning af 

dagpengereformen - Bekendtgørelser som kræver it-understøtning og som 

træder i kraft den 1. juli 2017 

 

 

Vedlagt sendes følgende bekendtgørelser: 

 

 Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse 

efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. 

 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. 

 Bekendtgørelse om dagpengeperioden. 

 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere. 

 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. 

 

Bekendtgørelserne er en delvis udmøntning af lovforslag L 181 (Dagpengerefor-

men) og er udformet i overensstemmelse hermed. 

 

Udmøntningen har givet lejlighed til at lave en ny struktur af en række bekendtgø-

relser på baggrund af deres indbyrdes sammenhænge.  

 

Udarbejdelsen af bekendtgørelsesudkastene er endvidere baseret på input fra drøf-

telser i en teknisk arbejdsgruppe nedsat under Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg 

samt input fra arbejdsgrupper, der er nedsat af AK-Samvirke, som har fokus på den 

it-tekniske implementering, herunder etableringen af de nye tællere. 

 

Bekendtgørelserne tager højde for de ændringsforslag, som beskæftigelsesministe-

ren har fremsat til L 181. Hvis behandlingen af lovforslaget i Folketinget giver an-

ledning til yderligere ændringsforslag, vil bekendtgørelserne blive tilrettet herefter. 

 

De vedlagte bekendtgørelsesudkast udmønter de elementer, der forudsætter it-

understøttelse i a-kasserne pr. 1. juli 2017. Bekendtgørelserne forventes udsendt før 

den 1. juli 2016. Dermed har a-kasserne reglerne til deres rådighed ét år før ikraft-

trædelse, således at de har mulighed for at udvikle den nødvendige it-understøttelse 

i tide. 

 

Af regeltekniske årsager er der i de fremsendte bekendtgørelsesudkast tillige med-

taget visse elementer, som ikke forudsætter it-understøttelse. Disse elementer vil 

også indgå i en række ændringsbekendtgørelser til gældende bekendtgørelser, og 

vil gælde fra 2. januar 2017. Ændringsbekendtgørelserne vil blive udarbejdet efter-

følgende og udsendt omkring 1. oktober 2016. 
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Dagpengereformen vil desuden blive udmøntet via en række bekendtgørelser på til-

syns- og kontrolområdet. Disse vil blive fremsendt i en separat høringsrunde. 

 

Der vil tillige senere på sommeren blive udarbejdet et regelsæt om ”tællerne”. Dis-

se forventes indarbejdet i databekendtgørelsen.   

  

Styrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest torsdag den 10. juni 

2016, kl. 12.  

 

Høringssvarene bedes sendt til star@star.dk, Karina Miller, kfm@star.dk, Sofia 

Franzén, sfa@star.dk og til undertegnet Henrik Loop, hen@star.dk. 
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