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Vedr. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser
udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Den 26. august 2015 blev L 4 - forslag til lov om kommunernes finansiering af
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne vedtaget af Folketinget. Lovforslaget træder i kraft den 4. januar
2016.
Lovforslaget kan ses på følgende link:
http://www.ft.dk/samling/20142/lovforslag/L4/index.htm
Loven er et led i udmøntningen af aftalen om en reform af refusionssystemet og
tilpasninger i udligningssystemet, som er indgået mellem regeringen og Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv
beskæftigelsesindsats. Omlægningen indebærer, at der indføres et mere enkelt og
gennemskueligt refusionssystem, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid.
Loven omfatter følgende offentlige ydelser:
1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. §§ 52 a og 52 e samt § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
2) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 j i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v.
3) Særlig uddannelsesydelse, jf. § 9 i lov om uddannelsesordning for ledige, som
har opbrugt deres dagpengeret.
4) Kontantydelse, jf. §§ 3-6 i lov om kontantydelse.
5) Kontanthjælp, aktivitetstillæg, barselstillæg og særlig støtte, jf. §§ 25, 27 a og 34
i lov om aktiv socialpolitik, kontanthjælp under forrevalidering, jf. § 47, stk. 4, i
lov om aktiv socialpolitik, hjælp i forbindelse med uddannelser, jf. § 12, stk. 2 og
3, i lov om aktiv socialpolitik, samt engangshjælp, jf. § 25 a i lov om aktiv socialpolitik.
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6) Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, barselstillæg og særlig støtte, jf. §§ 23, 24 og
34 i lov om aktiv socialpolitik, uddannelseshjælp under forrevalidering, jf. § 47,
stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, samt hjælp i forbindelse med uddannelser, jf. §
12, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik.
7) Sygedagpenge udbetalt af kommunen som myndighed samt refusion til arbejdsgivere efter lov om sygedagpenge.
8) Ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2 og 3, og §§ 74 e, 74 f og 74 h i lov om aktiv
socialpolitik, jf. dog § 30, stk. 3.
9) Revalideringsydelse, boligtilskud til revalidender eller forrevalidender med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og støtte til etablering af selvstændig virksomhed, jf. § 51, stk. 2, og §§ 52, 64, 64 a og 65 i lov om aktiv socialpolitik.
10) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaring og refusion til
arbejdsgivere, jf. §§ 68, 69 j og 69 t i lov om aktiv socialpolitik.
11) Førtidspension til personer, der har fast bopæl i Danmark, jf. § 16 i lov om social pension.
12) Fleksløntilskud og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. §§ 70 f og 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog § 30,
stk. 3.
13) Løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra løntilskud ved ansættelse af personer omfattet
af § 2, nr. 6, i samme lov.
14) Integrationsydelse, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.
Ydelser til personer, der er visiteret til fleksjob, har fået tilbud om støtte i form af
tilskud til selvstændig virksomhed eller er tilkendt førtidspension før den 1. juli
2014 er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsomlægningen. Ydelser til
personer, der er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud
til selvstændig virksomhed i perioden den 1. janaur 2013 til og med den 30. juni
2014, bliver dog omfattet af de nye refusionsregler, hvis personen den 1. juli 2014
eller senere påbegynder et nyt fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bliver revisiteret efter 5 år i samme fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig
virksomhed, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Refusion og medfinansiering fastsættes som en procentdel af udgifterne med de
procentsatser, som er nævnt nedenfor.
For ydelser, hvor kommunerne modtager refusion, fastsættes refusionsprocenten
til:
1) 80 pct. i de første 4 uger med ydelser.
2) 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.
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3) 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.
4) 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.
For ydelser, som kommunerne skal medfinansiere, fastsættes medfinansieringsprocenten til:
1) 20 pct. i de første 4 uger med ydelser.
2) 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.
3) 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.
4) 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.
Opgørelsen af refusions- eller medfinansieringsprocenten starter forfra, når personen efter den første uge med ydelser på ny har haft sammenlagt 52 hele kalenderuger med selvforsørgelse inden for de seneste 3 år.
Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvori en person ikke har modtaget offentlig
forsørgelse eller ikke har været ansat i beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til
løn.
Der indføres et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion, når
en person er ansat i et fleksjob, og kommunen modtager refusion på 20 pct. af
fleksløntilskuddet. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere.
Med det særlige fleksbidrag sikres det, at den kommunale udgift til et fleksjob på
få timer ligger omtrent på niveau med udgiften til en kontanthjælpsmodtager .
Samtidig skærpes den mellemkommunale refusion vedrørende førtidspension ved
en borgers flytning fra kommunen, således at den kommune, der tilkender førtidspension, skal finansiere udgifterne til førtidspensionen i en længere periode end i
dag. Den tilkendende kommune skal således finansiere udgifterne til førtidspension, tilkendt den 2. februar 2015 eller senere, i 6 år fra førtidspensionistens flytning
fra kommunen.
Som en følge af refusionsomlægningen er reglerne om forudbetalt kontanthjælp
ændret. Fremover vil alle personer få udbetalt kontanthjælp bagud,dog således at
personer, der i dag modtager forudbetalt kontanthjælp i januar 2016 får udbetalt
kontanthjælp både primo og ultimo januar 2016. Dette medfører imidlertid ikke, at
den enkelte kontanthjælpsmodtager oplever at få flere penge mellem hænderne, da
udbetalingen primo januar 2016 skal dække forsørgelsesomkostninger i januar og
udbetalingen ultimo januar måned 2016 skal dække forsørgelsesomkostningerne i
februar måned 2016. Den ekstra udbetaling af kontanthjælp i 2016 skal ikke indgå i
beregningen af fx boligstøtte, friplads m.v.
Kommunerne skal orientere Udbetaling Danmark om, hvilke personer, der overgår
fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp, således at Udbetaling Danmark har oplysninger om persongruppen, når Udbetaling Danmark fx skal udbetale boligstøtte
m.v. Videregivelsen af oplysninger skal ske efter Persondatalovens regler.

3

Som en del af loven indgår, at der udvikles en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan opgøre refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de
faktiske udbetalinger i kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark. Ydelsesrefusion skal ejes og drives af et af KL 100 pct. ejet aktieselskab. Den fælleskommunale IT-løsning forventes udviklet og idriftsat ultimo 2018.
Det fremgår også af loven, at indtil Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat opgør
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering efter de nye regler.
Kommunerne vil løbende blive orienteret om arbejdet med denne midlertidige
statslige beregning af kommunernes refusion og medfinansiering.Styrelsen ønsker
at inddrage kommunerne undervejs i design af den midlertidige løsning, og i udviklingen af ledelsesinformationsystemet til løsningen samt i testfasen i efteråret.
Styrelsen vil inden længe udsende yderligere information om den midlertidige
statslige overgangsløsning – herunder en oversigt over de datakilder, der til blive
lagt til grund for beregningen af refusion og medfinansiering samt hvilke understøttende implementeringsaktiviteter, styrelsen vil stille til rådighed for kommunerne. Informationer herom vil desuden fremgå af styrelsens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Kirsten Brix Pedersen
Kontorchef
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