NYHEDSBREV NR. 1
”Kogebogsprojektet”
Dette er det første nyhedsbrev i kogebogsprojektet for de ”fælles tællere” i det nye
dagpengesystem. Vi vil sende flere nyhedsbreve ud fremover – for derigennem at
dele viden om, hvor vi er i projektet.

GENERELT:
Lovforslaget forventes vedtaget d. 3. juni 2016 – og vi er derfor et sted i processen
nu, hvor vi ikke kan vente os mange ændringer. Nogle ændringer er det dog blevet
til. Her de vigtigste:
1. Bagatelgrænsen afskaffes og en ny kontrolmodel introduceres.
Modellen går ud på, at vi kontrollerer sammenlignelige perioder
(dp-kort-oplysninger og lønperiodeoplysninger) hvilket vil lette administrationen
omkring de skæve lønperioder. Idet bagatelgrænsen afskaffes vil vi komme til at
regulere i alle situationer, hvor der er en uoverensstemmelse. Som følge af
afskaffelsen af bagatelgrænsen vil medlemmet dog altid få de dagpenge, som
medlemmet har ret til.
2. På grund af ovennævnte bliver behovet for at se, om medlemmerne forsøger at få
dagpenge udbetalt med urette, mindre. Vi skal fremover kun tage sager ud til
manuel behandling for at se på fortsæt til at få udbetalt med urette, hvis der er
en diskrepans/regulering for mere end 37 timer i en måned – svarende til alle
timerne i ”gætteperioden” den sidste del af dagpengemåneden.
3. Ud over ovennævnte er lovforslaget ændret, så vi i udbetalingssituationen som
udgangspunkt altid lægger medlemmets oplysninger til grund. Vi kan derfor
udbetale – og kontrollere – de samme timer ud fra ens principper mv., og skal
ikke se forskelligt på timerne alt efter, om vi ser på dem i relation til almindelig
udbetaling, karens eller supplerende dagpenge.
4. Endelig er lovforslaget ændret ift. satsberegningen. Det bliver således alligevel
ikke muligt for en dimittend/værnepligtig at få beregnet en højere dagpengesats
efter 6 måneder alene på baggrund af 1 måneds indtægt indberettet i perioden.
Der skal således være indberettet 3 måneder med indtægt.

Inden længe kommer bekendtgørelserne i egentlig ekstern høring. Vi vil i
arbejdsgrupperne se på, om de mange forhold, der er rejst undervejs, er taget med,
og om bekendtgørelser og kogebog "stemmer overens". Vi vil også se på, om der
eventuelt er noget vi skal tage op i et høringssvar.
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Om arbejdet i arbejdsgrupperne:
S ATSGRUPPEN :
Gruppen arbejder lige nu på at lægge sidste hånd på sin del af kogebogen – og er
hermed kommet ganske langt. I kogebogen vil der bl.a. blive beskrevet en model for,
hvordan man beregner og genberegner en dagpengesats og for hvordan de nye
forsørgerregler administreres.

U DBETALINGSGRUPPEN :
Gruppen er hårdt spændt for. Det er ikke nemt at holde styr på de meget komplekse
forhold, der er omkring det nye månedsbaserede acontoudbetalingssystem og de
mange reguleringer.
Og det er ikke blevet nemmere af, at vi igennem en stor del af processen har
opereret med en bagatelgrænse, selv om vi godt var klar over, at den formentlig blev
afskaffet. Det har taget ekstra tid fra gruppen.
Gruppen når i mål med en stor
del af kogebogen – men ikke med
den hele. Vi må tage visse dele
efter sommerferien, fx
1-månedsafkortningen af
dagpengeperioden og den del af
de supplerende dagpenge, der
træder i kraft efter et valg.

Summa summarum:
Vi breder os over mange emner
(og nok også flere end vi skal) –
omvendt er alle er enige om, at
det er en forudsætning for, at vi
på sigt administrerer korrekt og
ens ;)

Gruppen har tegnet udbetalingsflows og er i gang med at
formulere principper og metoder
omkring udbetalingen, fx ift. de
tekniske belægninger.
Gruppen vil således komme med
mange gode eksempler i kogebogen på, hvordan man belægger og regulerer, og hvad
der kommer med ind på forbrugstællerne for det almindelige dagpengeforbrug,
karens og supplerende dagpenge. Gruppen vil også beskrive princip og metode for,
hvordan man udbetaler og evt. regulerer i situationer, hvor medlemmet skal op eller
ned i sats inde i en måned.
Det er nogle gange svært for gruppen at holde sig inden for projektets rammer:
Gruppen drøfter således ofte forhold, som ikke er omfattet af tællerprojektet, men
som det alligevel er vigtigt at sikre, at vi håndterer ens – fx forskellige gældstyper
mv.

Summa summarum: Vi breder os over mange emner (og nok også flere end vi skal) –
omvendt er alle enige om, at dette er en forudsætning for, at vi på sigt administrerer
korrekt og ens ;)
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B ESKÆFTIGELSESKRAVSGRUPPEN :
Gruppen har brugt meget tid på at se på periodiseringer og forholdsmæssige
delinger – og på at finde frem til, hvilken indtægt og hvilke timer der optjenes og
genoptjenes dagpengeret på samt hvad der kan forlænge i forskellige situationer.
Gruppen har også brugt meget tid på beskæftigelseskontoen – og er nu kommet
frem til, at der bliver behov for en form for "timebank", hvis vi skal kunne holde styr
på hvilke timer, der kan bruges til hvad, og hvilke timer der allerede er brugt,
særligt i forlængelsessituationer. Gruppen har tegnet nogle flows og modeller op, så
man kan se, hvad der sker eller skal ske i et nyt og ret komplekst system.
Endelig er gruppen i gang med at klarlægge de helt eksakte data i
indkomstregisteret, og definere hvad man kan bruge til de mange forskellige krav
og forlængelser samt få afstemt dette med STAR/SKAT. Det er en opgave, som er
særdeles vigtig – og som er med til at sikre, at alle henter de samme data ind i
systemerne.
Tidligt i projektet indsendte gruppen en lang række eksempler på problemer med
administrationen med indkomstregisteret til STAR med henblik på videre drøftelser
med SKAT. Eksemplerne har STAR nu vendt med SKAT – som har indset, at der er
behov for at sikre a-kasserne et bedre grundlag at administrere ud fra, herunder
sikre bedre arbejdsgiverindberetninger, fx gennem valideringer mv.
STAR har også drøftet behovet for, at a-kasserne alene på baggrund af
indkomstregisterdata kan identificere ukontrollable timer – og derfor vil SKAT lave
et særligt felt i registeret, hvor arbejdsgiverne tydeligt kan indberette, om løntimer
er ukontrollable eller ej. Indberetningsfeltet bliver dog tidligst klar til 1. juli 2017.

D E FÆLLES

TÆLLERE :

Vi drøfter lige nu i arbejdsgrupperne og i IT-gruppen, hvilke data vi mener at der er
grund til og behov for at aflevere til DFDG og STAR ift. de fælles tællere.
Vi kan allerede nu se, at det er vigtigt, at vi i de videre drøftelser har et særskilt
fokus på EU’s nye dataforordning – for med den skal vi have helt styr på hvilke data
vi har om medlemmerne, og hvilke data vi giver videre til hvem og hvorfor.
Vi vil opfordre til, at I også selv har fokus på forordningen og på de nye krav den
stiller i 2018 – dels ift. de fælles tællere, men også derudover.

A FSLUTNINGSVIST

OM DET VIDERE ARBEJDE :

Det er en klar ambition, at der ligger en kogebog klar i en version 1 d. 1. juli 2016 ;)
Men der vil være elementer ift. kogebogen og implementeringen af det nye
dagpengesystem, vi fortsat skal bruge tid på – også efter sommerferien.
Herudover skal vi bruge tid på at drøfte kontroltrin og kontrolmekanismer,
testforløb og testcases samt de dataleverancer der ligger i de fælles tællere med
STAR.
Vi ser gerne, at vi fortsat kan trække på de gode kræfter, der er i arbejdsgrupperne.
Mere herom på et kommende orienteringsmøde for de projektansvarlige.
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