NOTAT

3. maj 2018

Ny bekendtgørelse om revision af de anerkendte akasser

Revisionen af regnskabsåret 2018 skal foretages i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 289 af 20. april 2018 om revision af de anerkendte a-kasser.
Kravene til revision af de anerkendte a-kasser ændres på grund vedtagelse af lov
nr. 624 af 8. juni 2016 om lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
som er en del af dagpengereformen. Den nye bekendtgørelse er vedlagt.
Ændringer på grund af dagpengereformen:
Med dagpengereformen er indført nye kontroller, der sikrer korrekt udbetaling af
ydelser. De nye kontroller betyder, at behovet for revision af a-kasserne har ændret
sig og bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser tilpasses på følgende
måder:
1. Visse krav til den årlige revision bortfalder
De nuværende krav om årlig revision af a-kassens administration angående
belægning af ydelseskort, supplerende dagpenge eller belægning af efterlønskort angående fradrag for timer bortfalder, jf. den tidligere § 11, stk. 1, nr. 1,
nr. 2 og nr. 6 (nr. 6 kun mht. fradrag for timer). Fremadrettet overlades det på
disse områder til revisor at vurdere behovet for revision indenfor en 3-årig periode, jf. den nye § 12, stk. 2. De øvrige krav om årlig revision fastholdes,
men opdateres i det nødvendige omfang. § 11 ændres til § 12.
2. Årlig revision af efterregulering af dagpenge og efterløn
Som noget nyt er der indsat krav om årlig revision af a-kassernes administration af efterreguleringer. Kravene er indsat i den nye § 12, stk. 1, nr. 1 (dagpenge) og stk. 1, nr. 6 (efterløn).
3. Kontrol af, om a-kassens indrapporterer til korrekt statskonto
Det tilføjes i § 8, stk. 3, nr. 1, at revisors kontrol af a-kassernes konteringer
skal omfatte, om a-kassen har indrapporteret til de korrekte statskonti. § 8 ændres til § 9.
Bekendtgørelsen ændres derudover på følgende punkter:
4. Revision af om regnskabet er rigtigt i stedet for retvisende
§ 2, stk. 1, ændres, så formuleringen er enslydende med § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. I § 2, stk. 2, præciseres, at revisionen angående
forskud- og refusionsmidler skal foretages i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Ændringerne sker af ordensmæssige hensyn og
medfører ikke ændringer i udførelsen af revisionen.
5. Ny bestemmelse om revision til brug for styrelsens tilsyn
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Der indsættes en ny § 3 om, at revisor udover revision efter § 2 skal udføre revision af a-kassens regnskab, administration mv. i overensstemmelse med bekendtgørelsen til brug for styrelsens tilsyn.
6. Revision af a-kassens økonomi
I § 8, stk. 1, er ”status” ændret til ”balance”, idet ”balance” anvendes i akassernes årsregnskab. I § 8, stk. 3, nr. 1, er tilføjet, at revisors kontrol også
skal omfatte indtægter. I § 8, stk. 3, nr. 5, er tilføjet, at sandsynliggørelsen af
størrelsen af bidrag til arbejdsløshedsforsikring mv. også skal ske ud fra medlemstyper. § 8 ændres til § 9.
7. Revision af administrationsområder
Det er præciseret, at formålet med revisionen efter ny § 12 (tidligere § 11) er
at sikre, at a-kassen administrerer i overensstemmelse med gældende regler.
Under de enkelte administrationsområder under den årlige revision (stk. 1) det
udtømmende beskrevet i underpunkter (litra a, b, c osv.), hvad revisor skal
kontrollere.
Derudover skal alle administrationsområder og alle problemstillinger, der ikke
hører under den årlige revision efter stk. 1, gennemgås mindst én gang over en
3-årig periode, jf. nyt stk. 2.
Den nuværende § 11, stk. 4, bortfalder, da den regulerede problemstilling ikke
længere er relevant.
8. Ny § 13 om registrering af medlemstyper og kontingentfritagelse.
Der indsættes en ny bestemmelse om, at revisor skal kontrollere, at a-kassen
har betryggende procedurer til den løbende registrering af medlemstyper og
kontingentfritagelse.
9. Oplysninger til opgørelse af kommunernes medfinansiering
§ 13 er ændret som konsekvens af, at der i anden lovgivning er ændret i akassernes indberetning af oplysninger til opgørelse af kommunernes medfinansiering af visse offentlige ydelser. Herunder bortfalder revisors kontrol af
at a-kassens indberetning er rettidig, idet der nu er tale om løbende indberetning af oplysninger i stedet for månedlige indberetninger. § 13 ændres til § 15.
10. Ændringer i afrapportering af revisionen
Med den nye § 21, nr. 4, er lavet mindre ændringer i de oplysninger, som revisor skal give om resultaterne af den årlige og 3-årige revision af a-kassens
administration (ny § 12, stk. 1 og 2), og det er gjort obligatorisk at anvende
styrelsens skemaer til afrapportering.
Et opdateret skema til afrapportering angående 2018 er vedhæftet. Skemaet er
det samme, som er udsendt med Regnskabsinformation 9/2017, dog med den
ændring, at der er indsat en kolonne til afrapportering af hvilke underpunkter
de konstaterede fejl angår, jf. ny § 21, nr. 4, litra f.
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Derudover er kravene i bekendtgørelsen til revisors afrapportering tilpasset
som konsekvens de øvrige ændringer i bekendtgørelsen.
11. Ændring af nummerering af paragraffer mv. i bekendtgørelsen
Som konsekvens af tilføjelser, flytninger og bortfald af bestemmelser, er
nummeringen i bekendtgørelsen ændret.
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