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Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om tilsynet med de
anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Sagsbehandlingsfrister

I dag er det i bekendtgørelsens § 9 fastsat, at en a-kasse i såkaldte indberetningssager,
dvs. sager som a-kassen bliver bedt om at undersøge nærmere, skal træffe afgørelse
hurtigst muligt og inden 4 måneder efter, at a-kassen har fået en indberetning fra STAR.
Ved ændringen af bekendtgørelsens § 9 lægges der nu op til, at STAR fremover selv
fastsætter en frist for, hvornår en a-kasse senest skal have truffet afgørelse i en
indberetningssag.
Lønmodtagersiden ser ændringen som et udtryk for, at styrelsen fremover vil sætte
frister, der er kortere end de 4 måneder, hvilket i visse situationer kan virke rimeligt nok.
Lønmodtagersiden er dog alligevel bekymret for, at der med ændringen vil blive fastsat
frister, som er alt for korte og alt andet end rimelige i sager, der ofte er ganske svære at
behandle. Sager er forskellige i omfang og kompleksitet – og der skal hertil tages en lang
række sagsskridt i alle sager. Hermed tager sagsbehandlingen nu engang tid.
Da a-kasserne altid behandler indberetningssagerne hurtigst muligt – og de 4 måneder
således alene er seneste frist – ser vi ingen grund til at ændre bekendtgørelsen.
Hvis ændringen fastholdes, må den betinges af, at styrelsen giver rimelig og ordentlig tid
til sagsbehandling i a-kasserne. Det er bestemt ikke altid tilfældet i dag, hvor vi har set
eksempler på frister på ned til et par dage til at undersøge en sag.
Frister på mindre end 1 måned – i helt simple sager – til at undersøge sagen og træffe
afgørelse er således uacceptable.
Ovennævnte bliver des mere vigtigt, da vi ser, at der bliver flere og flere
indberetningssager – og da det bliver mere og mere komplekst at behandle disse sager,
ofte fordi der ikke medsendes nogen former for dokumentation for det forhold, der skal
undersøges i sagerne. Det gælder fx i UBER-sager, PET-sager – og stort set alle andre
sager der bygger på indberetninger fra offentlige myndigheder, herunder SKAT.

Endelig bliver der flere og flere indberetningssager, fordi STAR fremover i højere grad vil
sende indberetninger til a-kasserne på baggrund af sin nye kontrolmodel – og ikke kun
på baggrund af indberetninger fra andre myndigheder mv.
Kontrolmodellen er imidlertid fortsat under udvikling.
Hvis ændringen fastholdes, finder lønmodtagersiden, at der er behov for at anlægge en
endnu mere pragmatisk linje for fristerne i de indberetningssager, der sendes på
baggrund af den nye kontrolmodel, end for de typiske indberetningssager.
Hjemmel til digital logbog

Baggrunden for ændringen om logbog er lovforslaget L25/2018 om initiativer mod sort
arbejde, som blev vedtaget den 29. november 2018.
Med L25 får STAR i en kommende § 91, stk.4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
hjemmel til at pålægge en arbejdsgiver at føre dag til dag logbog over sine ansatte
digitalt.
Hjemlen træder imidlertid først i kraft den 1. juli 2020, jf. § 9, stk. 2, i L25.
Det kan derfor undre, at tilsynsbekendtgørelsen ændres allerede nu med ikrafttræden
den 1. januar 2019, endda uden at der er taget højde for den manglende lovhjemmel til
reglen i bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelse (§ 14).

Med venlig hilsen
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