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Beskæftigelsesministerens redegørelse vedr. beretning nr. 2/2014 om finansie-

ringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 

 

Statsrevisorerne har ved brev af 12. november 2014 fremsendt beretning nr. 2/2014 

om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Statsre-

visorerne anmoder i samme brev om en redegørelse for de foranstaltninger og 

overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Som det fremgår af beretningen har Rigsrevisionen i sin undersøgelse konkluderet, 

at finansieringsmodellen for forsikrede lediges dagpenge ikke fungerer fuldt ud til-

fredsstillende. Herunder, at det er Rigsrevisionens vurdering, at Beskæftigelsesmi-

nisteriet i sin opfølgning og kontrol med a-kasserne kun i begrænset omfang har 

forsøgt at imødegå problemet med manglende indberetninger mv. fra a-kasserne. 

Statsrevisorerne finder dette utilfredsstillende. 

 

Jeg skal naturligvis beklage, at ministeriet ikke i tilstrækkeligt omfang har kontak-

tet a-kasserne på baggrund af de månedlige afstemninger af den kommunale med-

finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og ministeriets kontrol af a-kassernes ind-

beretningsgrundlag.  

 

Ministeriet har allerede i 2014 skærpet kontrollen med a-kassernes indberetninger 

og indskærpet, at a-kasserne skal overholde de i bekendtgørelse om kommunernes 

medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og 

befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige fastlagte regler og tidsfrister. Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har allerede indskærpet betydnin-

gen heraf overfor alle landets a-kasser, og problemstillingen er blevet drøftet med 

AK-Samvirke, der har bakket op om styrelsen opstramning overfor a-kasserne. 

STAR vil fortsat være i dialog med de a-kasser, hvor der er problemer med fejlbe-

hæftede eller helt manglende indberetninger. 

 

Nedenfor gennemgås de vigtigste kritikpunkter i beretningen og mine bemærknin-

ger hertil. 

 

Afvigelser mellem de faktiske udgifter og data til medfinansieringsbidraget  

 

Rigsrevisionen har konkluderet, at a-kassernes månedlige indberetninger til medfi-

nansieringsberegningerne ikke er retvisende for perioden. Rigsrevisionen henviser 

til, at undersøgelsen viser, at der i 8 ud af 12 måneder i 2013 var uoverensstemmel-
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ser på mere end 15 pct. mellem grundlaget for beregningen af det kommunale med-

finansieringsgrundlag (jf. a-kassernes indberetninger) og de faktisk udbetalte dag-

penge.  

 

Jeg er enig i, at de udsving og afvigelser, der skyldes a-kassernes forsinkede eller 

fejlbehæftede dataindberetninger er utilfredsstillende, men der kan forekomme 

mindre forskelle mellem de faktisk udbetalte dagpenge og beregningsgrundlaget 

for kommunernes medfinansiering af følgende grunde:  

 

Der er dels tekniske forhold, der har at gøre med opgørelse og indberetning, herun-

der, at indberetning af dagpengeudgifterne følger de såkaldte ”dagpengemåneder”, 

der slutter næstsidste søndag i kalendermåneden, og derfor aldrig kan svare til den 

faktiske ledighed i kalendermåneden, og dels har de ledige en tremåneders frist til 

at indberette deres dagpengekort.  

 

Endvidere giver bekendtgørelsen om kommunal medfinansiering flere muligheder 

for efterregulering, hvilket kan føre til afvigelser i forhold til de faktiske dagpenge-

udgifter. 

 

Jeg kan oplyse, at STAR agter løbende at fastholde en meget tæt månedlig opfølg-

ning og kontakte a-kasserne, hvis kasserne ikke lever op til indberetningskravene. 

 

Manglende indberetninger fra a-kasserne om medfinansieringsgrundlaget 

 

Rigsrevisionen konstaterer, at a-kasserne i nogle måneder ikke har indberettet data 

til brug for beregningen af medfinansieringsbidraget, og bemærker i den sammen-

hæng, at ministeriet har været bekendt med omfanget af fejl og mangler i data-

grundlaget. 

 

Det er i den sammenhæng Rigsrevisionens anbefaling, at ministeriet kan overveje 

at fastsætte konkrete udsvingsbånd for hver a-kasse i forbindelse med ministeriets 

månedlige opfølgning.  

 

Jeg er enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at der i visse måneder kan forekomme sto-

re afvigelser, herunder, at a-kasser i enkelte måneder ikke indberetter de data til 

medfinansieringsgrundlaget, som de ifølge loven er forpligtet på.  

 

STAR skønner imidlertid ikke, at det er hensigtsmæssigt at indføre et egentligt ud-

svingsbånd for de enkelte a-kasser. Det er STARs vurdering, at en helhedsvurde-

ring, der månedligt vurderer den enkelte a-kasses indberetning til medfinansie-

ringsgrundlaget på baggrund af generel væsentlighed, herunder blandt andet afvi-

gelsesprocent, hvordan a-kassens seneste leverancer har været, samt den akkumule-

rede afvigelse fra bruttomedfinansieringsgrundlaget giver en bedre og mere dæk-

kende vurdering af den enkelte a-kasses dataleverancer og eventuelle udfordringer. 

Vurderingen følges som nævnt op af en fortsat øget frekvens i henvendelser til a-

kasser.   
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Usikkerhed om efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 

 

Statsrevisorerne konstaterer at ”beskæftigelsestilskuddets udbetalingsforløb og ud-

svingene i medfinansieringsbidraget giver likviditets-, budget- og økonomisty-

ringsmæssige udfordringer i kommunerne”.  

 

Jeg vil i den sammenhæng henvise til Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

 

Eksemplar af nærværende redegørelse fremsendes samtidig til Rigsrevisionen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Henrik Dam Kristensen 


