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Ny refusionsreform på beskæftigelsesområdet
Folketinget har netop vedtaget refusionsreformen, der træder i kraft den 1. januar
2016. Intensionen med reformen er at sikre et større økonomisk incitament hos den
enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre
en effektiv indsats.
Refusionsomlægningen betyder konkret, at en lang række ydelser omfattes af
samme refusionssatser. Refusionen aftrappes fra 80 pct. i de første 4 uger til 20 pct.
efter 1 år.
Refusionsomlægningen bliver udgiftsneutral for kommunerne under ét. Omlægnin
gen indebærer dog, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres di
rekte gennem statslig refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter
objektive kriterier, dvs. via bloktilskuddet.
Det er væsentligt, at den beskæftigelsesrettede indsats fortsat prioriteres - også til
de mere udsatte grupper, som har behov for en længerevarende indsats for at kom
me i job eller uddannelse.
Der er derfor fremsendt brev fra Morten Binder til alle Kommunaldirektører og
Forvaltningsdirektører for økonomi og beskæftigelse. Udover at gennemgå refor
men og de understøttende initiativer, understreges behovet for fortsat at prioritere
den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper. Brevet er vedlagt som bilag.
Derudover er der udarbejdet et plancheoplæg, som I kan anvende ved orientering
om reformen. I oplægget opridses formålet med refusionsomlægningen samt de
forskellige risici ved reformen. Oplægget samt diverse materiale om refusionsom
lægningen kan findes på Star.dk under Arbejdsmarkedspolitik.
For at understøtte jer i jeres arbejde med at budgetlægge beskæftigelsesindsatsen
fremover, udvikles endvidere et nyt web-baseret ledelsesinformationssystem (LIS).
Systemet giver jer et overblik over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering
fordelt på ydelser og på lediges anciennitet, ligesom det vil være muligt at se op
lysninger på individniveau for borgere i egen kommune. Sidst vil være muligt for
hver enkelt kommune at sammenligne sig med andre kommuner. Systemet forven
tes at være klar til brug i forbindelse med første beregning af refusionen/ medfinan
sieringen for januar 2016.
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Indtil LIS er færdigudviklet og kan bruges, vil STAR månedligt stille en overbliks
rapport med data til rådighed for kommunerne. Oversigtsrapporten viser et øje
bliksbillede over, hvor mange borgere der er på de enkelte ydelser fordelt efter
deres placering på ”refusionstrappen”. Disse overbliksrapporter vil være baseret på
de samme oplysninger og beregningsmetoder, som den midlertidige statslige be
regningsmodel. Rapporterne lægges ligeledes på Star.dk.
Der vil i efteråret 2015 blive afholdt en række træningsdage i brugen af LIS målret
tet kommunernes medarbejdere i økonomi- og beskæftigelsesforvaltningerne. Dette
forventes at kunne arrangeres omkring ultimo november 2015.
Jeg glæder mig til at drøfte refusionsomlægningen med jer på vores møde den 8.
oktober 2015, hvor bl.a. fagpersoner fra Styrelsens Økonomi- og Analysekontor vil
fortælle om de kommende redskaber.
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