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Orienteringsskrivelse om nye bekendtgørelser vedrørende refusionsreformen
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsloven) træder i kraft den 4. januar 2016.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet følgende nye bekendtgørelser, som udmønter refusionsloven:
•

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering, procedurer for
indberetninger m.v. Bekendtgørelsen skal gælde, indtil kommunernes nye IT-system ”Ydelsesrefusion” sættes i drift, hvilket forventes at ske ultimo 2018. Indtil dette tidspunkt opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering efter bekendtgørelsens regler.

•

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet. Bekendtgørelsen indeholder regler om oprettelse og drift af det selskab, der skal drive den fælleskommunale it-løsning (Ydelsesrefusion),
som skal opgøre kommunernes refusions- og medfinansieringsbeløb på baggrund af de faktiske
udbetalinger i kommunerne. Ydelsesrefusion skal ejes og drives af et af KL 100 pct. ejet aktieselskab. Den fælleskommunale it-løsning forventes udviklet og idriftsat ultimo 2018.

•

Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om
aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen indeholder regler om refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der deltager i tilbud, og som ikke er omfattet af
de nye refusionsregler.

•

Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse
til de forsikrede ledige. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december
2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige, som dog fortsat finder anvendelse
ved opgørelse af kommunernes bidrag til finansiering af a-kassernes udbetalinger for perioden
før den 4. januar 2016, og for a-kassernes og kommunernes efterreguleringer for udbetalinger af
perioden før den 4. januar 2016. Efterreguleringer, der skal foretages efter bekendtgørelse nr.
1513 af 23. december 2014 skal være indberettet til styrelsen senest den 29. juni 2016 kl. 16.00.
Bekendtgørelserne, der vedlægges i endelig korrektur, træder i kraft samtidig med loven den 4. januar
2016.
Særligt om forudbetalt kontanthjælp, der vendes til bagudbetalt
Kommunerne skal være opmærksomme på, at reglerne om forudbetalt kontanthjælp er ændret ved refusionsomlægningen. 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.
Styrelsen kan samtidig oplyse, at hvis ændringen fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp fra den 4.
januar 2016 betyder, at der er kontanthjælpsmodtagere, der som følge af, at skattefradraget ikke kan deles på 13 udbetalinger, ikke kan betale faste nødvendige udgifter mv., kan kommunen i det omfang betingelserne for at modtage enkeltydelser efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik, er opfyldt, udbetale
hjælp efter en konkret og individuel vurdering.
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