NYHEDSBREV NR. 4
Om implementering af det nye dagpengesystem mv.
- 5. juli 2017

I dette nyhedsbrev orienteres kort om forhold knyttet til administrationen og IT-implementeringen af
det nye dagpengesystem mv., herunder om seneste udmeldinger fra STAR og SKAT.

I. Beregningstidspunktet for beregning af sats til de medlemmer, der ikke
har et beregningsgrundlag som selvstændige
STAR har tidligere meldt ud, at beregningstidspunktet for et medlem, som ikke har et
beregningsgrundlag som selvstændig, og derfor i stedet skal have en beregning som lønmodtager,
skal beregnes fra det tidspunkt, hvor a-kassen skal beregne medlemmets sats.
STAR oplyser nu, at de ikke har været opmærksomme på, at ”der er tale et sammenstød mellem de
gældende regler om beregning af dagpengesatsen for de selvstændige (§ 7, stk. 1) og de kommende
regler om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere (§ 6, stk. 1 og 2, jf. § 1, stk. 5, og § 16)”.
Set i lyset heraf har STAR derfor netop meldt ud, at de fortolker reglerne sådan, at
beregningstidspunktet skal ”flyttes” fra at være ved ledighed – jf. deres første udmelding – til at være
fra før start af selvstændig virksomhed, således som det er efter de hidtil gældende regler.
Det betyder, at det vil være muligt at gå op til 36 måneder tilbage i tid regnet fra tidspunktet fra start
af selvstændig virksomhed – forudsat, at der ikke ligger måneder med lønmodtagerindberetninger i de
første 24 måneder forud for tidspunktet for start af den selvstændige virksomhed, jf. § 6, stk. 2 i den
nye beregningsbekendtgørelse. Det vil være muligt at forlænge beregningsperioden yderligere, hvis
der foreligger forhold som nævnt i § 6, stk. 3.
Som I formentlig er klar over har STAR ikke planer om at ændre på de nuværende regler om beregning
af dagpengesats til selvstændige. Ovenstående fortolkning vil således gælde frem til de kommende
regler om selvstændige træder i kraft forventeligt 1. juli 2018.

II. Anmeldelse af fejl i Indkomstregisteret
Som opfølgning på arbejdet med kortlægning af udfordringerne ved anvendelsen af oplysninger fra
Indkomstregisteret i administration af dagpenge og andre ydelser, har SKAT oplyst, at det er aftalt, at
der sættes autosvar på indkomstregister@skat.dk , så man modtager en kvittering på, at anmeldelsen
er modtaget. Kvitteringen forventes implementeret hen over sommeren.
Når SKAT modtager en anmeldelse vil den indgå i deres almindelige prioritering af opgaver, hvor der
skal tages kontakt til de indberetningspligtige. SKAT vil normalt forsøge, at få den
indberetningspligtige til at rette en evt. fejl. Kan det ikke lade sig gøre, kan SKAT sende en
agterskrivelse (med klagevejledning) til den indberetningspligtige, og her forklare hvad de vil rette og
hvorfor. Hører SKAT ikke noget, sender de en kendelse, og kan herefter rette fejlen.

III. Forsøg med enklere administration af kontingentfritagelse til studerende
gøres permanent
STAR har i fredags udstedt bekendtgørelse nr. 915 af 29. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse
om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Med bekendtgørelsesændringen gøres
forsøget med administration af reglerne om fritagelse for medlemskabsbidrag for personer under 30
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år, der er under uddannelse, og som ikke har en indkomst, som overstiger det maksimale
dagpengeniveau eller elevlønnen, permanent.
Det betyder, at kontingentfritagne medlemmer ikke hvert år skal søge a-kassen om fritagelse for
betaling af medlemsbidrag. I stedet skriver a-kassen til medlemmet, når fritagelsesperioden er ved at
udløbe, at de automatisk får forlænget perioden, og at de har pligt til at meddele a-kassen, hvis
betingelserne for fritagelse af medlemsbidrag ikke længere er til stede.
Forsøgsordningen udløb den 1. juli 2017, hvor bekendtgørelsesændringen trådte i kraft.
16 a-kasser var omfattet af forsøgsordningen, men med bekendtgørelsesændringen får alle a-kasser
mulighed for automatisk at forlænge fritagelsen for uddannelsessøgende under 30 år med et år af
gangen i en periode på op til 5 år. A-kassen kan dog stadig vælge at benytte sig af de gældende
regler, hvor medlemmerne selv én gang om året skal søge om fritagelse for betaling af
medlemsbidrag.

IV. Digital overflytning
Vi har haft en hel del henvendelser både fra leverandører og a-kasser, der indikerer, at det ikke er alle
der er helt klar over, at det fra den 1. juli 2017 kun er muligt at blive overflyttet med udgangen af
måneden. Samtidig er der usikkerhed om, hvilken 1., der er den relevante. Håndbogen om digital
overflytning rummer ikke svaret på dette spørgsmål – her henvises der til bekendtgørelsen. Det
fremgår af bekendtgørelsen, at dimittender der har været studiemedlemmer skal overflyttes tilbage i
tid til den 1. i måneden hvor studiet afsluttes, mens ledige medlemmer skal fraflyttes frem i tid ultimo
måneden efter måneden hvor overflytningsanmodningen er modtaget – alle andre medlemmer skal
fraflyttes ultimo den måned, hvor overflytningsanmodningen er modtaget.
Vi har fået oplyst, at ASE (a-kasse 94) har problemer med at sende overflytningsrekvisitioner rundt
uden cpr.nr., hvilket giver systemstøj hos de modtagende a-kasser og i selve Digital
overflytningsprogrammet hos Facilia. Vi har fået oplyst, at ASE arbejder på at løse problemet.
Her efter den 1. juli 2017 er der fundet en fejl i Digital overflytning, hvor det pt. ikke muligt at afgive
oplysninger om hvilke uger, der har forbrugt supplerende dagpenge, da der bliver valideret på et felt,
der ikke længere er der. Denne fejl er nu rettet – det bliver lagt til test 6. juli og frigivet til produktion
12. juli 2017.

IV. Udvidelse af registrering i Sharepoint om administration af EØS-reglerne
STAR har den 30. juni 2017 udsendt et brev til alle a-kasser om planlagte nye felter i Sharepointløsningen til indberetning af oplysninger om a-kassens administration og vurdering af medlemmets ret
til ydelser efter rådighedsbekendtgørelsen, når der modtages underretning om afmelding fra det
andets lands jobcenter for medlemmer, der modtager EØS-dagpenge (SED U010).
Der er 2 problemer i dette:
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•

•

Vi vurderer, at det vil være i strid med EU-forordningen, hvis a-kassen kontrollerer rådighed for
ledige der har eksporteret sin ret til dagpenge til et andet EØS-land, hvorfor vi er uenige i
opgaven.
Set i lyset af dagpengereformen – og i øvrigt generelt – vurderer vi, at det er helt urimeligt at
pålægge a-kasserne en yderligere manuel gennemgang og indberetning med tilbagevirkende
kraft. STAR forestiller sig, at de yderligere spørgsmål skal udfyldes for alle indberetninger
siden 1. januar 2017, hvilket nødvendigvis vil medføre, at I skal gennemgå alle sager igen.

Derfor har vi på jeres vegne protesteret mod den planlagte løsning. Vi følger op overfor STAR og
orienterer jer, når der er nyt.
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