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Information om ændrede krav til revision af a-kasserne
Reguleringen af revisionen af a-kasserne er ændret i to bekendtgørelser.
Bekendtgørelserne er vedlagt.

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen, nr.
1644 af 27. december 2013.
I § 19 er der fastsat krav til revisors kontrol og erklæring. Det fremgår, hvad
revisor skal kontrollere og erklære, og at dette skal ske årligt. Bestemmelsen
er ny.
Bekendtgørelsen træder i stedet for bekendtgørelse nr. 901 af 3. september
2012 om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation m.v. i arbejdsløshedsforsikringen.

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de
forsikrede ledige, nr. 123 af 29. januar 2014.
Kravene til revisionen af a-kasserne fremgår nu af § 33.
Ordlyden i § 33 er uændret i forhold til den forrige bekendtgørelses § 34.
Reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser finder således fortsat anvendelse ved registreringer og indberetninger fra a-kasserne
til brug for opgørelsen af kommunernes bidrag.
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Den nye bekendtgørelse betyder bl.a. en ændring i, hvilke ydelser, der er
omfattet af reglerne om medfinansiering, fx indgår nu den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
Bekendtgørelsen træder i stedet for bekendtgørelse nr. 1317 af 14. december
2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.

Regulering af revision af a-kasserne
Som det fremgår af ovenstående, vil kravene til revisors revision af akasserne og efterfølgende erklæring fortsat fremgå af flere forskellige regelsæt. Udover i ovenstående bekendtgørelser kan reglerne bl.a. findes i:
-

Bekendtgørelse nr. 1142 af 30. september 2010 om revision af de
anerkendte a-kasser
Bekendtgørelse nr. 301 af 29. marts 2012 om dokumentation for anciennitet i en a-kasse
Bekendtgørelse nr. 1475 af 22. december 2005 om tilsynet med de
anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.
Bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Bekendtgørelse nr. 833 af 10. august 2012 om standardvedtægt for
anerkendte a-kasser
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