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1. Ændring af bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Som følge af nye regler om kommunernes finansiering af dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse1, ændres §§13 og 18, stk. 6, nr. 6 i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser.
Ændringen er offentliggjort som bekendtgørelse nr. 398 af 29. april 2016 (se vedlagte). Ændringen er trådt i kraft den 9. maj 2016 med virkning fra 4. januar 2016.
Formålet med ændringen er at sikre, at a-kassernes revisorer fortsat kontrollerer akassernes registreringer og indberetninger af oplysninger, der anvendes til opgørelse af kommunernes finansiering. Det skyldes, at det er afgørende for om kommunernes finansiering af ydelser beregnes korrekt og om oplysningerne understøtter
en god økonomistyring i kommunerne, at a-kasserne registrerer de korrekte oplysninger, indberetter oplysningerne rettidigt og håndterer afvisninger af indberetninger hensigtsmæssigt.
Ændringen gælder for revision af a-kassernes registreringer og indberetninger angående ydelser udbetalt for perioder fra 4. januar 2016 og frem. De hidtil gældende
regler om revision vil finde anvendelse for a-kassernes indberetninger af efterreguleringer angående udbetalinger for perioder før 4. januar 2016.
2. Revision af a-kassernes registreringer og indberetninger angående udbetalinger for perioder fra 4. januar 2016 og frem

I den gældende § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 354 af 8. april 2015 om revision af
de anerkendte a-kasser er fastsat krav til revisors kontrol af de oplysninger, som a1

De ændrede regler fremgår af lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og tilhørende bekendtgørelser nr. 1772 af 16. december 2015 om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og
arbejdsløshedskasserne og nr. 1717 af 16. december 2015 om arbejdsløshedskassernes og
kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig
arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.
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kasserne registrerer i a-kasserne og indberetter til brug for beregning af kommunernes medfinansiering.
§ 13, stk. 1 ændres. For a-kassernes revisorer indebærer det 2 ændringer:
1. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser ændres, så revisorerne skal revidere a-kassernes indberetninger til Indkomstregisteret, RAM
og STARs økonomikontor. Det skyldes, at efter de nye regler om finansiering af visse offentlige ydelser skal a-kasserne indberette en række oplysninger til Indkomstregisteret, STARs register RAM og til STARs økonomikontor. Tidligere har a-kasserne indberettet samme oplysninger til
kommunerne.
2. Bekendtgørelsen ændres, at så revisor også skal revidere a-kassens registreringer og indberetninger af oplysninger om feriedagpenge og efterløn.
Ændringen skyldes, at efter de nye regler om finansiering af visse offentlige ydelser, indgår a-kassernes oplysninger om feriedagpenge og efterløn i
beregningen. Tidligere har det kun været a-kassernes oplysninger om dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse, der indgik i beregningen.

3. Revision af efterreguleringer angående udbetalinger for perioder før 4.
januar 2016.

A-kasserne kan indtil den 29. juni 2016 indberette efterreguleringer angående udbetalinger for perioder før 4. januar 2016 efter de gamle regler, det vil sige til
kommunerne. De hidtil gældende regler om revision skal finde anvendelse for disse
efterreguleringer.
Det betyder, at a-kassernes revisorer i 2016 skal revidere efter både de nye regler
og de gamle regler.
Styrelsen vil følge op på, at a-kassernes revisorer afrapporterer begge dele af revisionen i revisionsprotokollen for 2016. Styrelsen opfordrer derfor til, at revisorerne
klart lader det fremgå af revisionsprotokollerne for 2016, at revisor har revideret i
overensstemmelse med begge regelsæt.
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