NOTAT

4. december 2015

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut
terings midlertidige løsning for opgørelse af refusion
og medfinansiering fra januar 2016

Den 4. januar 2016 træder Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige
ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne i
kraft.
Med loven indføres en ”trappemodel” for kommunernes hjemtagelse af refusion fra
staten og kommunernes medfinansiering. For de ydelser der er omfattet af den nye
model og som udbetales af kommunerne fastsættes den statslige refusionsprocent
til:
•
•
•
•

80 pct. i de første 4 uger med ydelser
40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser
30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser
20 pct. fra 53. uge med ydelser

For de ydelser, der er omfattet af modellen og ikke udbetales af kommunerne, er
den kommunale medfinansieringsprocent fastsat til:
•
•
•
•

20 pct. i de første 4 uger med ydelser
60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser
70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser
80 pct. fra 53. uge med ydelser

Refusion og medfinansiering vil således for en række offentlige forsørgelsesydelser
afhænge af, hvor lang tid den enkelte borger i kommunen har modtaget offentlig
forsørgelse og samtidig vil den afhænge af, hvor mange uger personerne har været i
selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Der kan således genoptjenes
ret til høj refusion/lav medfinansiering efter 1 års selvforsørgelse inden for 3 år.
Hvis en person igen modtager offentlig forsørgelse omfattet af trappemodellen vil
genoptjening af høj refusion/lav medfinansiering kræve en ny periode med selvforsørgelse på 52 uger inden for 3 år. Antallet af uger med udbetalte ydelser tælles op
fra og med 1. juli 2014.
KL (Kombit) skal udvikle en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan
opgøre refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de faktiske udbetalinger.
Indtil Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat vil Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering fra 1. januar 2016 opgøre kommunernes finansieringsbeløb, dvs. den
statslige refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og medfinansiering, jf. kapitel 5 i

J.nr.
VOA/HMA

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som forventes at
træde i kraft 4. januar 2016, fastsætter regler for Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekrutterings opgørelse af refusion og medfinansiering.
Formålet med dette notat er at give kommunerne en oversigt over de datakilder
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering benytter sig af i opgørelsen af refusion og medfinansiering således, at kommunerne er opmærksomme på deres registreringer.
Som det fremgår af Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der
udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne vil opgørelsen af refusion og medfinansiering ske på baggrund af antallet af berørte uger
med forsørgelsesydelser på individniveau. Oplysninger om hvilke forsørgelsesydelser kommunens borgere har modtaget sker ved at danne forløb af uger på baggrund af oplysninger fra kommunerne, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasserne, Register for Arbejdsmarked (RAM), indkomstregisteret og det fælles datagrundlag. Forsørgelsesudgifterne før skat benyttes i beregningerne.
Kommunerne skal være opmærksomme på, at opgørelserne af refusion og medfinansiering hovedsagelig baserer sig på udbetalingsdata. Der kan være forskel mellem de forventede udgifter baseret på kommunens registreringer af aktivitets- og
forløbsoplysninger i deres sagsbehandlingssystem og så de faktiske udbetalinger.
Afregningen af refusion og medfinansiering sker for en hel kalendermåned af gangen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering genberegner hver måned tidligere måneders afregning, således at evt. efterregistreringer i data kommer til afregning, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales
af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Hvis kommunerne konstaterer, at der er fejl i de data, der ligger til grund for beregning af finansieringsbeløbet og disse data ikke kan korrigeres af kommunen skal
kommunen gøre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejlen, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det fremgår ligeledes af bekendtgørelsen at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering én gang årligt efterregulerer finansieringsbeløbet på baggrund af de indberettede oplysninger
om ydelser, der er ydet med urette, og derfor ikke er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtige. Første gang vil være ultimo 2016.
1. Data vedr. refusionsberettigede ydelser, der tæller med under den nye refusionstrappemodel
Følgende ydelser og tilbud er omfattet af Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Disse ydelser er refusionsberettigede efter den nye ”trappemodel” og
de indgår i opgørelse af anciennitet under trappemodellen:
• Kontanthjælp
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontantydelse
Særlig uddannelsesydelse
Uddannelseshjælp
Ledighedsydelse
Revalideringsydelse
Ressourceforløbsydelse
Fleksløntilskud
Integrationsydelse
Sygedagpenge
Løntilskud

Hertil kommer ydelser, som kommunen skal medfinansiere, som også tæller anciennitet, jf. afsnit 2 i dette notat.
Oplysninger om kommunernes udbetaling af forsørgelse vedr. kontanthjælp, kontantydelse, særlig uddannelsesydelse, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud og integrationsydelse hentes
alle fra KMD-aktiv (For Herning fra BIS-Y). Det er oplysninger, om de udbetalte
ydelser og start- og slutdatoerne for de enkelte forløb, der benyttes. Det er derfor
vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, herunder at om– og modposteringer sker
med de rigtige beløb og perioden det vedrører registreres korrekt. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, vil anciennitetsoptællingen heller ikke ske korrekt.
Oplysningerne før 2016 hentes for at opgøre ancienniteten for den enkelte borger
med hensyn til offentlig forsørgelse tilbage fra 1. juli 2014. Særlig uddannelsesydelse vil ikke blive udbetalt i 2016, hvorfor de udbetalte perioder med særlig uddannelsesydelse alene indgår i opgørelsen af anciennitet. De udgifter, som bliver
konteret på nedenstående kommunale kontonumre i KMD aktiv, indgår i opgørelsen af anciennitet fra 1. juli 2014, hvoraf der beregnes statslig refusion med virkning fra 1. januar 2016:
Tabel 1. Oversigt over kommunale kontonumre trukket fra KMD aktiv
Ydelse
Før 2016
Efter 1. januar 2016
Kontanthjælp (dog ikke § 27 i
LAS)

Særlig uddannelsesydelse
Kontantydelse
Integrationsydelse
Uddannelseshjælp
Ledighedsydelse
Revalideringsydelse
Ressourceforløbsydelse

5.61.004
5.73.002, 013, 016-018,
020
5.75.010, 014-016
5.79.001-002,
5.79.008-009
5.61.006-010
5.73.004
5.75.001-002, 004-005
5.81.001, 005, 010, 018020, 103, 106
5.80.001-002, 006, 011012
5.82.001-002, 012-013,
102

5.61.001
5.73.007, 009, 011-012

5.79.013
5.61.002-003
5.73.008
5.83.001, 004-008
5.80.014-016
5.82.103-104
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Fleksløntilskud

5.81.111-112

5.81.116-117

Fleksløntilskud og ledighedsydelse
Det er ikke alle udgifter til fleksløntilskud og ledighedsydelse, der er omfattet af refusionsomlægningen. Der gælder særlige regler for personer visiteret til fleksjob
før 1. januar 2013 og for personer visiteret i perioden 1. januar 2013- 30. juni 2014,
jf. nedenfor. STAR beregner refusion af de udgifter, der bliver konteret på hhv.
5.81.116-117 og 5.83.001 for fleksløntilskud og ledighedsydelse.
De udgifter, der er konteret på de øvrige kontonumre vedrørende fleksjob og ledighedsydelse, indgår i opgørelsen af anciennitet for personer, der er visiteret efter 1.
januar 2013, når de bliver omfattet af refusionsomlægningen. Personer, der er visiteret til fleksjobordningen mellem den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014,
vil blive omfattet af refusionstrappen, hvis de bliver ansat i et (nyt) fleksjob efter 1.
juli 2014 eller bliver revisiteret til fleksjob og vil få optalt anciennitet tilbage fra 1.
juli 2014, jf. § 30 stk. 3. i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige
ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Personer visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 kan kun blive omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de på ny visiteres ind i fleksjobordningen efter de har
været ude af denne. For disse personer optælles ancienniteten ikke tilbage til 1. juli
2014.
Kommunen skal derfor sørge for, at udgifterne til fleksløntilskud og ledighedsydelse bliver konteret på de korrekte grupperinger i KMD Aktiv.
Sygedagpenge
Oplysninger om udbetalte sygedagpenge og start- og slutdatoer for disse forløb
hentes fra KMD E-dagpenge. Til brug for optælling af anciennitet og beregning af
refusion benyttes første og sidste beregningsdato og følgende sagsarter:
Tabel 2. Oversigt over sagsarter vedr. sygedagpenge trukket fra KMD Edagpenge, der indgår i opgørelse af refusion og anciennitet
sagsart
11

Efter arbejdsgiverperioden, lønmodtagere

12

Forsikrede arbejdsgivere, lønmodtagere § 27 (kan ikke indberettes for offentlige arbejdsgivere)

13

Ingen arbejdsgiverperiode, lønmodtagere

14

Kronisk syge, lønmodtagere, § 56

15

Ophørt, ikke berettiget til løn, ansat over 8 uger

16

Forskudsvis udlagte dagpenge, lønmodtagere

17

Arbejdsløse, lønmodtagere

19

Ophørt, ikke berettiget til løn, ansat over 13 uger
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21

Efter 2. uge, selvstændige erhvervsdrivende

22

Frivilligt sikrede, selvstændige erhvervsdrivende

29

Kronisk syge, selvstændige, § 58a

40

Fleksjob, ansat efter 31.12.2012

41

Arbejdsskade, selvstændige

42

Arbejdsskade, lønmodtager

43

Fleksjob - lønmodtager

Løntilskud
Kommunernes udbetaling til løntilskud indgår i opgørelsen af den samlede refusion. STAR har ikke oplysninger på individniveau for de faktiske udbetalinger af
løntilskud fra kommunerne til virksomhederne. Kommunernes udgifter til løntilskud beregnes derfor på baggrund af kommunernes indberettede oplysninger om
registrerede perioder og timer med løntilskud, jf. Bekendtgørelse om finansiering
af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og
arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne stammer fra jobcentrernes fagsystemer
(Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT), men bliver først tilgængelige for STAR fra det øjeblik kommunerne publicerer dem på Jobnet. Disse indberetninger indgår i Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i STAR. Det er derfor væsentligt, at kommunerne indberetter præcise oplysninger om start- og slutdato for
perioder og timer med løntilskud ligesom det er vigtigt, at evt. annullerede løntilskudsforløb registreres.
I beregningen af løntilskudsudgifterne indgår oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. § 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet kombineret med jobordretypen ”Ansættelse
med løntilskud”.
Derefter foretager STAR en beregning af løntilskudsudgifterne der tager udgangspunkt i de ovenstående oplysninger og de lovbestemte løntilskudssatser, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der er dog ingen fast sats
for personer i ressourceforløb, jobafklaring og revalidering, hvorfor den maksimale
sats benyttes i disse beregninger.
Det bemærkes, at kommunerne er forpligtiget til at registrere og indberette oplysninger om personer ansat i løntilskud m.fl., jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet nr. 1001 af 31.
august 2015.
2. Data vedr. medfinansieringspligtige ydelser, der tæller med under den nye
medfinansieringstrappemodel
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En række ydelser er omfattet af medfinansiering efter den nye ”trappemodel” og
indgår i opgørelse af anciennitet under denne model, jf. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Følgende ydelser tæller med under medfinansieringstrappen:
• Arbejdsløshedsdagpenge
• Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
• Førtidspension (tilkendt efter 1.7.2014)
Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Oplysninger om arbejdsløshedsdagpenge inkl. supplerende dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse hentes fra a-kassernes indberetning til Register for Arbejdsmarked (RAM). RAM er et register, der baserer sig på a-kassernes ugentlige
udbetalte ydelser og som også indeholder oplysninger om ledigheden opgjort på
timer. Fra RAM hentes oplysninger om den udbetalte ydelse fratrukket det beregnede beløb der skal indbetales til ATP.
Førtidspension
Førtidspensionsoplysninger hentes fra KMD Sociale Pensioner herunder start- og
slutdatoer og de udbetalte beløb. Det skal bemærkes, at det kun er udgifter til førtidspension til personer tilkendt efter 1.7.2014 der indgår i trappen og som er omfattet af refusionsomlægningen. Førtidspension der er tilkendt før 1.7.2014 forsætter på de gamle refusionsregler.
I opgørelserne af medfinansieringen af førtidspension er det bevillingskommunen
(finansieringskommunen) og ikke bopælskommunen der anvendes. Det vil betyde,
at den mellemkommunale afregning der sker i dag for førtidspensionister ikke vil
være nødvendig for personer tilkendt førtidspension efter 1.7.2014.
STAR er blevet oplyst at KMD forventes, at udsende servicebrev om refusionsomlægningens konsekvenser for MAF snarest.
3. Data der indgår i optælling af perioder med selvforsørgelse
Ud over de ovenfor nævnte ydelser er der yderligere en række ydelser, som en person ikke må modtage for at kunne tælle som selvforsørget. Hvis personen ikke
modtager disse ydelser (inkl. de i afsnit 1 og 2 anførte ydelser), påbegyndes en optælling af perioder med selvforsørgelse, der kan påvirke kommunens genoptjening
af høj refusion/lav medfinansiering ved tilbagevenden til ydelserne angivet i afsnit
1 og 2.
Følgende yderligere ydelser tæller ikke som selvforsørgelse ved opgørelse af genoptjening:
•
•
•
•

Feriedagpenge
Efterløn
SU
Folkepension
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• Delpension
• Fleksydelse
• Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension
• Seniorjob
• Voksenlærlinge
• Jobrotation
• Barselsdagpenge
Feriedagpenge og efterløn
Oplysninger om feriedagpenge og efterløn hentes fra a-kassernes indberetninger til
RAM.
SU
Oplysninger om SU hentes fra SKATs indkomstregister. Oplysninger om SU hentes fra indkomsttypen 01 ”Personer, der modtager uddannelsesydelse (SU)”.
Folkepension, delpension og fleksydelse
Oplysninger om disse ydelser hentes fra SKATs indkomstregister felt 14 ”Aindkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag” kode 68. For folkepensionister
benyttes indtægtsart nr. 0006 ”Folke- og førtidspension”. Hvis der i en måned for
en person er betalt både førtidspension og folkepension tæller måneden ikke med
under folkepension men under førtidspension.
Delpensionsoplysninger hentes fra indtægtsart nr. 0024 ”Delpension” der indeholder registreringer fra maj 2015, mens oplysninger om fleksydelse hentes fra indtægtsart nr. 0086 ”Fleksydelse – løbende udbetaling. Gældende fra 2013”
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension
Oplysninger om kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til
social pension (§ 27 i LAS), hentes fra KMD-aktiv hvor kontonummer 5.73.019
benyttes.
Seniorjob
Oplysninger om seniorjob hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT), der bliver tilgængelige for
STAR, når kommunerne registrerer og indberetter oplysningerne om personer i
kontaktgruppen ”Omfattet af lov om seniorjob’ til Det Fælles Datagrundlag i
STAR.
Fra 5. januar 2015 er DFDG udvidet med en række kontaktgrupper og fra dette
tidspunkt henter STAR oplysninger fra kontaktgruppe 23 ”Personer omfattet af lov
om seniorjob”, jf. § 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.
For borgere i seniorjob gælder det, at de skal være tilmeldt ’Uden ydelse’ og skal
have et søgbart CV på Jobnet. Før den 5. januar 2015 bliver oplysningerne om seniorjob hentet fra jobcentrenes fritagelsesmarkeringer i deres fagsystemer.
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Borgere med et igangværende fraværsforhold den 5. januar 2015 er konverteret til
kontaktgruppen ” Personer omfattet af lov om seniorjob” med slutdato lig med fraværsforholdets slutdato.
Voksenlærlinge
Oplysninger om voksenlærlinge hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT) når kommunerne har publiceret
dem til Jobnet og de dermed bliver en del af Det Fælles Datagrundlag. STAR henter oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. § 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet og kombinere disse med jobtypen ”Voksenelev” fra DFDG.
Jobrotation
Oplysninger om jobrotation hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT) når kommunerne har publiceret
dem til Jobnet og de dermed bliver en del af Det Fælles Datagrundlag. STAR henter oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. § 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet og kombinere disse med jobtypen ”Rotationsvikar” fra DFDG.
Det bemærkes, at kommunen er forpligtiget til at registrere og indberette oplysninger om personer i seniorjob, voksenlærlingeforløb og jobrotation m.fl., jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet nr. 1001 af 31. august 2015.
Barselsdagpenge
Oplysninger om barselsdagpenge og start- og slutdatoer hentes fra KMD Opus
Barsel. Det er følgende sagsarter som benyttes:
Tabel 3. Oversigt over sagsarter vedr. barselsdagpenge trukket fra KMD
Opus Barsel
Sagsart
07
08
09
10
18
20
23
24
25
26
27

Før adoption, lønmodtagere
Før adoption, selvstændige
Ferieydelse
Fødsel, lønmodtagere
Pasning syge børn, lønmodtagere
Fødsel, selvstændige
Pasning syge børn, selvstændige
Fødsel, lønmodtagere, 32 uger (46 uger), fælles orlov
Fødsel, selvstændige, 32 uger (46 uger), fælles orlov
Adoption, lønmodtagere, 32 uger (46 uger), fælles orlov
Adoption, selvstændige, 32 uger (46 uger), fælles orlov

35

Udskudt orlov (8-13 uger) inden barnet fylder 9 år, lønmodtager
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36
37
38
45
46
47
48
50
55
56
60
65
70
75
80

Udskudt orlov (8-13 uger) inden barnet fylder 9 år, selvstændig
Udskudt orlov (op til 32 uger) inden barnet fylder 9 år, lønmodtagere
Udskudt orlov (op til 32 uger) inden barnet fylder 9 år, selvstændige
Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere
Bortadoption/dødfødsel mv., selvstændig
Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, lønmodtagere
Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, selvstændig
Adoption, lønmodtagere
Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere
Forlængelse genoptaget arbejdstid, selvstændige
Adoption, selvstændige
Graviditet, lønmodtagere
Graviditet, selvstændige
2 uger efter fødsel/adoption, lønmodtagere
2 uger efter fødsel/adoption, selvstændige

4. Data vedr. fleksbidrag fra staten
Som følge af den nye trappemodel for refusion og medfinansiering etableres der et
særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob.
Kommunerne får ret til et fleksbidrag fra staten fra 1. januar 2016, hvis kommunen
modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud i en måned, jf. Lov om
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det særlige fleksbidrag beregnes på
baggrund af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes af og data til denne beregning hentes fra SKATs indkomstregister.
Følgende oplysninger benyttes til opgørelse af lønnen:
Felt 13 ”A-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag” kode 68 dog ikke indtægtsart nr. 0036 ”Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse”.,
0044 ”Bidragspligtig pension” og 0074 ”Anden pension”. Derudover bruges felt 14
”A-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag” kode 68 indtægtsart nr. 0015
”Strejke- og lockoutgodtgørelse., 0027 ”DIS-indkomst, anden Udenrigsfart- DIS
(Dansk Internationalt Skibsregister)”, 0034 ”Søindkomst” og 0057 ”DIS-indkomst,
Begrænset fart - DIS (sejldistance < 50 sømil)”.
Ifølge Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne består det samlede
finansieringsbeløb som kommunen enten skal have udbetalt fra staten eller skal betale til staten af en samlet opgørelse af refusion, medfinansiering (inkl. medfinansiering af befordringsgodtgørelse) og det særlige fleksbidrag. Medfinansiering af
befordringsgodtgørelse gennemgås nedenfor.
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5. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse
Den enkelte kommune skal medfinansiere statens udgifter til befordringsgodtgørelse, der udbetales af arbejdsløshedskasserne. Medfinansieringen beregnes pr. måned
og udgør 50 pct., jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der
udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Oplysningerne om befordringsgodtgørelse hentes fra SKATs indkomstregister hvor
felt 48 ”Befordringsgodtgørelse” benyttes. Der hentes kun oplysninger om befordringsgodtgørelse fra a-kassernes indberetninger om befordringsgodtgørelse.
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