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Orientering om en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Den 13. november 2013 blev lovforslag L70 fremsat i Folketinget. Lovforslaget
omhandler bl.a. en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Da det forventes, at lovforslaget først vil kunne blive vedtaget sent i december 2013 og under hensyn til akassernes administration, følger her information om de forhold, der skal iagttages
ved udbetaling af ydelsen. Information gives på baggrund af det foreliggende lovforslag, og er med forbehold for dets endelige vedtagelse.
Ydelsen udbetales via NemKonto (NKS) og Statens Koncern Betaling (SKB) med
refusion fra staten. Ved dannelse af udbetalingsinstruktionerne er det a-kassens
UDB-konto under Arbejdsmarkedsstyrelsen, der skal angives.
Udbetaling af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal foretages under et særskilt SE-nummer, som a-kassen skal få oprettet. Oplysning om det nye SE-nummer
sendes til Regnskabstilsynet@AMS.dk. I emnefeltet anføres: SE-nummer AMY.
Som posteringstype i SKB skal følgende anvendes:
Udbetalingsart
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Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
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2.-4.pos.

5.pos

6.-7.pos
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frie tal

Som ydelsesart i NKS benyttes NKSDPE.
Af ydelsen skal der betales bidrag til ATP efter tilsvarende regler som gælder for
dagpenge. Modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret til ferie
med ydelsen. Dvs. der betales også bidrag til ATP når ydelsen udbetales under
ferie.
Regnskabsblanketterne vil blive udvidet til også at omhandle den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Blanketterne forventes udsendt ultimo januar 2014.
Som følge af lovforslaget skal kommunerne medfinansiere udgifterne til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse efter den samme model, som anvendes for arbejds-
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løshedsdagpenge. I den forbindelse skal de anerkendte a-kasser bidrage med data
om udbetalingen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Styrelsen vil vende
tilbage herom med en revision af bekendtgørelse nr. 1317 af 14. december 2012
om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse
og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige og af den tilhørende snitflade
vedrørende a-kassedata.

Med venlig hilsen
Tove Bartels
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