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Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget L 71 – forslag til lov om 
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsfor
sikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af re
fusionssystemet m.v.) 

Loven som vedtaget ved 3. behandlingen kan ses på Folketingets hjemme
side www.ft.dk, hvor lovforslaget med bemærkninger også kan ses. 

Der sker ændringer i følgende love: 

• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
• Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
• Lov om aktiv socialpolitik. 
• Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Lovændringerne skal ses i sammenhæng med de samtidigt fremsatte forslag
til: 

- Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 

- Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 
ugers selvvalgt uddannelse) 

I det følgende beskrives de indholdsmæssige lovændringer. Selve teksten i 
lovændringerne er indsat i en kasse og bemærkninger følger nedenfor. 

Når der i det følgende henvises til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigel
sesindsats, menes der den bekendtgørelse, som er under udarbejdelse som 
led i vedtagelsen af L 71. 
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Følgende ændringer behandles: 

1: Afgrænsning af begrebet ordinære uddannelser 
2: Den nye refusionsmodel- forsørgelsesudgifter 

2.1: Ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
2.2: Ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. 
3: Et fælles driftsloft 

4: Ingen refusion for administrative udgifter til anden aktør 
5: Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud 
6: Overgangsordning 

1. Afgrænsning af begrebet ordinære uddannelser 

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer: 

1. § 32, stk. 1 og 2, affattes således: 

”§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan få tilbud om vejledning
 
og opkvalificering, der kan bestå af følgende:
 
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som 


umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og 
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrette

lagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannel
sesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. 

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledigheds
ydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, 
kan få tilbud efter stk. 1, nr. 2.” 

2. I § 32, indsættes som stk. 5: 

”Stk.5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke ud

dannelser der er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kan herunder fravige betingelsen 

om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på ar

bejdsmarkedet.” 


3. I § 36, stk. 1, ændres ”§ 32, stk. 1, nr. 1” til: ”§ 32, stk. 1, nr. 2”. 


Til § 32.
 
Efter de hidtidige regler kan tilbud om vejledning og opkvalificering bestå af 

korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og ud

dannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskunder

visning samt ordinær uddannelse. 


Med den politiske aftale om en ny beskæftigelsesindsats, der virker, er der 

sket en nærmere afgrænsning af ordinære uddannelser, som i forbindelse 

med tilbud skal kunne give høj refusion af forsørgelsesudgifterne, jf afsnit 3 

i denne skrivelse 
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Dette er baggrunden for nyaffattelsen af § 32, stk. 1, som i øvrigt ikke ænd
rer ved, hvilke tilbud jobcentrene kan give som vejledning og opkvalifice
ring. Nyaffattelsen har alene betydning for kommunens refusion for forsør
gelsesudgifterne eller for medfinansieringen af udgifterne til arbejdsløsheds
dagpengene. 

Den nye formulering af § 32, stk. 1, nr. 1, indeholder muligheden for at give 
tilbud om uddannelser, der udbydes generelt, som har hjemmel i lov, og som 
er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

Den nye formulering af § 32, stk. 1, nr. 2, indeholder de muligheder for til
bud, som efter de hidtidige regler har fremgået af § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, dvs. 
korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og ud
dannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskunder
visning. Der indgår endvidere de uddannelser, der ikke er indeholdt i § 32, 
stk. 1, nr. 1. 

Ifølge den nye § 32, stk. 5, fastsætter beskæftigelsesministeren nærmere reg
ler for, hvilke uddannelser der er omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, og kan herun
der fravige betingelsen om, at uddannelsen skal være rettet mod beskæftigel
se på arbejdsmarkedet. Med den sidstnævnte formulering tænkes på visse 
forberedende uddannelser. 

Udmøntningen heraf vil blive fastsat i en ny bestemmelse i kapitel 7 i be
kendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil fremgå heraf- og af 
en orienteringsskrivelse, der udsendes sammen med bekendtgørelsen, hvilke 
uddannelsestyper, der falder ind under § 32, stk. 1, nr. 1, og herunder også 
hvilke forberedende uddannelser. 

2. Den nye refusionsmodel - forsørgelsesudgifter 

2.1: Ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er foretaget følgende ændringer: 

1. I § 82 a, stk. 1, indsættes efter ”§ 55, stk. 1 og 2”: ”, og til uddannelses

ydelse, jf. § 52 g”. 


2. § 82 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., affattes således:
 
”Bidraget efter stk. 1 udgør 70 pct. af udgifterne til dagpenge eller uddan

nelsesydelse. Under deltagelse i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11
 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør bidraget dog 50 pct. af udgif

terne til dagpenge.” 


3. I § 82 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, indsættes efter ”dagpenge”: ”og uddan

nelsesydelse”. 3 



 

 

4. I § 82 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter ”dagpenge”: ”eller uddannelses
ydelse”. 

5. I § 85 c, stk. 3, nr. 1, ændres ”50 pct.” til: ”70 pct.”, og efter ”§ 82 a, stk. 
3, 1. pkt.”, indsættes: ”jf. dog stk. 5”. 

6. I § 85 c, stk. 3, nr. 3, indsættes efter ”finansieringen”: ”af dagpenge”. 

7. § 85 c, stk 5, affattes således: 
”Stk. 5. ATP-bidraget for dagpengemodtagere, hvor kommunen bidrager til 
finansieringen af dagpenge med 50 pct. af dagpengeudgiften, j f § 82 a, 
stk. 3, 2. pkt., og for dagpengemodtagere, der deltager i øvrige tilbud efter 
kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betales af dagpengemod
tageren med 1/3 og statskassen med 2/3. Hver bidragsandel for en uge ned¬ 
rundes til nærmeste hele kronebeløb.” 

I lov nr. 482 af 12. juni 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor
sikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale om
råde og forskellige andre love (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets 
Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af 
arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og 
tilsyn med kommunerne m.v.), er foretaget følgende ændring: 

1. § 15, stk. 3, ophæves. 

Tit § 82 a 
Efter de hidtidige regler medfinansierer kommunerne udgifter til arbejdsløs
hedsdagpenge til unge under 25 år, jf. § 52 a og 52 e, og arbejdsløshedsdag
penge efter § 55, stk. 1 og 2. 

Andre ydelser efter loven (uddannelsesydelse, efterløn og feriedagpenge 
samt dagpenge til personer omfattet af artikel 64 og 65 i forordning (EF) 
883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger) er ikke omfattet af 
medfinansieringspligten. 

Efter de hidtidige regler finansierer kommunerne udgifterne til arbejdsløs
hedsdagpenge til forsikrede ledige med 50 pct. Under tilbud omfattet af kapi
tel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør bidraget dog 25 
pct. af udgifterne til dagpenge. 

Hvis en person, der har ret og pligt til et tilbud efter kapitel 16 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, ikke påbegynder tilbuddet rettidigt eller tilbud
det ikke opfylder kravene til varighed og mindste ugentligt timetal, betaler 4 



 
 

kommunerne 100 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, indtil tilbud
det påbegyndes. Hvis tilbuddet ikke har det foreskrevne omfang (varighed 
og timetal), medfinansierer kommunerne dog kun 25 pct. af udgifterne til ar
bejdsløshedsdagpenge for de timer, hvor medlemmet er i tilbud. Reglerne 
om 100 pct. medfinansiering træder i kraft den 3. januar 2011. 

Med de vedtagne bestemmelser skal kommunerne fremover skal medfinan
siere udgifterne til uddannelsesydelse under deltagelse i selvvalgt uddannel
se. 

Størrelsen af medfinansieringsprocenterne justeres endvidere således, at 
kommunerne som udgangspunkt medfinansierer 70 pct. af udgifterne til ar
bejdsløshedsdagpenge og uddannelsesydelse ved deltagelse i vejledning og 
opkvalificering, ved deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse (med uddan
nelsesydelse) og i perioder, hvor den ledige ikke deltagere i tilbud (passive 
perioder). Deltager en ledig derimod i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, 
nr. 1, jf. stk. 5, eller i virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, udgør kommunernes medfinansieringsbidrag kun 50 
pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. 

Efter de hidtidige regler i § 82 a, stk. 4, skal kommunerne ikke bidrage til fi
nansieringen af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, der er udbetalt for de 
sammenlagte første 4 uger efter et medlems indplacering i en dagpenge
periode (karensperioden). 

Med de vedtagne bestemmelser kommer karensperioden også til at omfatte 
uger med uddannelsesydelse. 

De øvrige regler om den kommunale medfinansiering, herunder reglerne om 
100 pct. medfinansiering og karensperioder, er uændrede. (Se også nedenfor 
under Til § 15, stk. 3 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, om overgangsperioden 
for 2011 og 2012 med forlængede karensperioder). 

Til § 85 c, stk. 3 
Efter de hidtidige regler i § 85 c indbetales der blandt andet for personer, der 
modtager arbejdsløshedsdagpenge efter loven, et ATP-bidrag, som udgør det 
dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 
a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 

ATP-bidraget af arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder betales af dag
pengemodtageren med 1/3, arbejdsløshedskassen med 1/3 og arbejdsgivere 
omfattet af stk. 12 med 1/3. 

Denne finansiering af ATP-bidraget anvendes i perioder, hvor kommunerne 
bidrager til finansiering af arbejdsløshedsdagpenge med 50 pct. af dagpen
geudgiften, med 100 pct. af dagpengeudgiften, eller hvor kommunerne er fri
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taget for medfinansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge som følge 
af karensperioden på 4 uger. 

Som følge af de ændrede regler for kommunal medfinansiering i § 82 a kon¬ 
sekvensrettes reglerne om ATP-bidrag i § 85 c, stk. 3. Som konsekvens af, at 
udgifter til uddannelsesydelse fremover skal medfinansieres af kommunerne, 
præciseres § 85 c, stk. 3, nr. 3, endvidere, så det sikres, at de private arbejds
givere og arbejdsløshedskasserne fortsat skal medfinansiere ATP-bidrag af 
arbejdsløshedsdagpenge i karensperioden. 

Med de vedtagne regler skal der således fortsat ikke ske arbejdsgiverfinan
siering af ATP-bidrag, der udbetales af uddannelsesydelse, uanset kommu
nernes medfinansiering heraf. 

Til § 85 c, stk. 5 
Efter de hidtidige regler i § 85 c, stk. 5, betales ATP-bidraget af arbejdsløs
hedsdagpenge i aktive perioder af dagpengemodtageren med 1/3 og staten 
med 2/3. De perioder, hvor denne finansiering af ATP-bidraget anvendes, er 
perioder, hvor kommunerne bidrager til finansiering af dagpenge med 25 pct. 
af dagpengeudgiften. 

Med de vedtagne regler ændres det kommunale medfinansieringsbidrag un
der deltagelse i visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 25 
pct. til 50 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. Endvidere begræn
ses denne medfinansieringsprocent til at omfatte tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 
1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

For at sikre, at den hidtidige finansiering af ATP-bidrag i aktive perioder be
vares, konsekvensændres henvisningen til den kommunale medfinansie
ringsprocent fra 25 pct. til 50 pct., og det præciseres, at den statslige medfi
nansiering af ATP-bidrag også omfatter øvrige tilbud efter kapitel 10 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Til § 15, stk. 3 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 (og den nye overgangsbe
stemmelse i § 6, stk. 3) 
Efter de hidtidige regler i § 15, stk. 3, i lov nr. 482 af 12. juni 2009, skal 
kommunerne i 2010 ikke bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpen
ge i de første sammenlagte 18 uger, i 2011 i de første sammenlagte 12 uger 
og i 2012 i de første 8 uger. Det følger videre af bestemmelsen, at reglerne 
om finansiering af ATP-bidrag, jf. § 85 c, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsfor
sikring m.v., som ændret ved nærværende lovs § 2, nr. 5 og 6, finder tilsva
rende anvendelse. Det betyder, at ATP-bidragene i disse perioder finansieres 
af dagpengemodtageren, arbejdsløshedskassen og arbejdsgivere, der er regi
stret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum mv. med hver 1/3. 

Med de vedtagne regler fremgår de særlige regler for 2011 og 2012 nu af den 
nye overgangsbestemmelse i lovens § 6, stk. 3. 6 



 

 

 

 


 
































2.2: Ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. 

I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændringer:: 

1. § 100, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:
 
”Stk. 1. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til hjælp efter kapi

tel 4. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, herunder personer under 

revalidering eller forrevalidering efter kapitel 6, der deltager i tilbud efter § 

32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.” 


2. I § 100, stk 3, ændres ”65 pct.” til: ”50 pct.”. 


3. I § 100, stk 4, ændres ”§ 118, stk. 1” til: ”§ 118, stk. 2”. 


4. § 103 affattes således: 

”§ 103. Staten refunderer 30 pct. af en kommunes udgifter til revaliderings

ydelse efter §§ 51, stk. 2, og 52. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, 

der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigel

sesindsats, og 65 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 


Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til boligtilskud til 
revalidender og forrevalidender med nedsat fysisk eller psykisk funktions
evne samt støtte til etablering af selvstændig virksomhed, jf. §§ 64, 64 a og 
65. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår 
kommunerne opfylder betingelsen for at få 50 og 65 pct. refusion, herunder 
om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.” 

5. § 104, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således: 
”Stk. 1. Staten refunderer 30 pct. af en kommunens udgifter til ledigheds
ydelse efter § 74 d, stk. 2, § 74 f, § 74 e og § 74 h. Dog refunderer staten 50 
pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv be
skæftigelsesindsats.” 

6. § 104, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således: 
”Stk. 2. Staten refunderer 30 pct. af en kommunes udgifter til den særlige 
ydelse efter § 74 i. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i 
tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.” 

7. § 104, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår 
kommunen opfylder betingelserne for at få 50 pct. refusion efter stk. 1 og 2, 
herunder om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.” 

8. I § 104 a, stk. 3, ændres ”§ 121, stk. 4” til: ”§ 122, stk. 3”. 7 





























































































Til §§ 100 og 104 
Efter de hidtidige regler i kapitel 14 lov om aktiv socialpolitik har staten re

funderet 35 pct. af kommunens udgifter til kontant- og starthjælp, ledigheds

ydelse og særlig ydelse til personer, der ikke er i aktivering (passive perio

der). I aktive perioder, herunder under revalidering (med starthjælp) eller 

under forrevalidering (med kontant- eller starthjælp), har staten refunderet 65 

pct. af ydelsen under tilbud efter kapitel 10 (vejledning og opkvalificering) 

og 11 (virksomhedspraktik) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 


Ifølge de nye regler ændres refusionssatsen fra 35 pct. til 30 pct. af kommu

nens udgifter til kontant- og starthjælp, ledighedsydelse og særlig ydelse i 

passive perioder. 


I aktive perioder, herunder under revalidering eller forrevalidering, hvor en 

ledig kontant- eller starthjælpsmodtager deltager i ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller i virksomheds

praktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer 

staten 50 pct. af udgifterne til ydelserne. For personer, der modtager ledig

hedsydelse eller særlig ydelse, og som deltager i virksomhedspraktik efter 

kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten ligeledes 

50 pct. af udgifterne til ydelserne. 


Efter de hidtidige regler har staten refunderet 50 pct. af kommunens udgifter 

til ledighedsydelse under ferie, jf. §§ 74 e og 74 h i lov om aktiv socialpoli

tik. 


Ifølge de nye regler ændres refusionsprocenten fra 50 pct. til 30 pct. for 

kommunens udgifter til ledighedsydelse under ferie. 


Til § 103. 

Efter de hidtidige regler har staten refunderet 65 pct. af kommunernes udgif

ter til revalideringsydelse, boligtilskud til revalidender og forrevalidender 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt støtte til etablering af 

selvstændig virksomhed. 


Ifølge de nye regler bliver der tre satser for revalideringsydelse: 30, 50 og 65 

pct. 


Udgangspunktet vil være 30 pct., som gælder i perioder med kortvarige pau

ser i revalideringsforløbet, hvor personen fortsat modtager revalideringsydel

se, fx under barsel. Det gælder også, når revalideringsydelsen gives i forbin

delse med kurser og uddannelse, der er omfattet af § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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Når revalideringsydelse gives ved uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderes revalideringsydelsen med 50 
pct. Og når revalideringsydelsen gives i forbindelse med virksomhedspraktik 
efter denne lovs kapitel 11, refunderes den med 65 pct. 

Kommunens udgifter til boligtilskud til revalidender og forrevalidender med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt støtte til etablering af selv
stændig virksomhed vil fremover blive refunderet med 50 pct. 

Bemyndigelsesbestemmelserne 
Bemyndigelserne i § 100, stk. 3, § 103, stk. 3, og § 104, stk. 3, i lov om aktiv 
socialpolitik, hvorefter beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere reg
ler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at 50 pct. refusion af 
udgifterne til kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og 
særlig ydelse, samt 65 pct. for revalideringsydelse vil blive anvendt til sna
rest at udsende bekendtgørelse om refusionen af kommunens udgifter, her
under om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge. 

3: Et fælles driftsloft 
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændrin
ger: 

4. Kapitel 23 affattes således: 

”Kapitel 23 

Statens refusion til kommunerne 


§ 117. (Se under punkt 4 om ”ingen refusion for administrative udgifter til 
anden aktør”) 

§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en 
kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, nr. 7, og 
som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i i lov 
om aktiv socialpolitik, samt nr. 10, når udgiften angår 
1) støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse 

af arbejde, jf. § 8, 
2) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 
3) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77, 
4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a, 
5) godtgørelse efter § 83, 
6) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter 

kapitel 8 a og § 73 b, og 
7) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. 

Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1, opgøres til 13.700 kr. pr. år (2011-niveau) 
gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, 
der deltager i tilbud efter kapitel 12, 9 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 











§ 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 
og 74 i i lov om aktiv socialpolitik, og personer der modtager uddannelses
ydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Antallet af 
personer efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret. 

§ 119. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der 
er omfattet af § 2, nr. 6, 8 og 9, når udgiften angår 
1) støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse 

af arbejde, jf. § 8, 
2) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 
3) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77, 
4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a og 
5) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. 

§ 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der 

er omfattet af § 2, nr. 1-10, når udgiften angår 

1) løntilskud efter kapitel 12, jf. dog § 121, 

2) hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1, nr. 3, og § 119, stk. 


1, nr. 3, 
3) mentor efter §§ 78-81 og 
4) befordringsgodtgørelse efter § 82. 

Stk. 2. Staten refunderer kommunens udgifter til beskæftigelsestillæg efter § 
45, stk. 3, med samme refusionssats, som kommunen er berettiget til for ud
giften til kontant- og starthjælp, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik. 

§ 121. Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter 
kapitel 12 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4. 

§ 122. Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til 
1) tilskud til fleksjob efter § 71 og 
2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75. 

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunens udgifter efter § 74. 

Stk 3. Kommunen har ikke ret til statsrefusion i en konkret sag for udgifter 
til tilskud til fleksjob, jf. stk. 1, hvis kommunen ikke har tilvejebragt grund
laget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a, eller for revurderingen af, om 
betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om aktiv social
politik. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måneder. Perio
den beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er fore
taget eller skulle være foretaget. Ved beregning af perioden på 36 måneder 
medregnes perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §§ 100, 104 og 104 
a i lov om aktiv socialpolitik. 

§ 123. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotations¬ 
ydelse efter § 98 a. 10 



 

 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

	 
	 

	 
	 

	 

 

Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til 
arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g. 

Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler 
m.v. efter § 100. 

§§ 124- 126 er uændret. 

Regulering 

§ 127. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten 
efter lov om en satsreguleringsprocent 

1) beskæftigelsestillægget efter § 45, 
2)	 løntilskud efter § 63, 
3)	 beløbet efter § 71, stk. 3, og § 75, stk. 2, 
4) jobrotationsydelse efter § 98 a og 
5) rådighedsbeløbet efter § 118. 

Stk. 2. Den maksimale timeløn efter § 55, stk. 2, reguleres procentuelt i 
overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige løn
skalaer. 

Stk. 3. Løntilskuddet pr. time efter § 67 c skal beregnes på grundlag af den 
årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsik
ring m.v.” 

Kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er blevet affattet på ny, 
således; 

•	 § 118 omhandler refusion af udgifter inden for et rådighedsbeløb 
•	 §§ 119-126 omhandler refusion af udgifter uden for et rådighedsbe

løb 
•	 § 127 omhandler den årlige regulering i henhold til satsregulerings

procenten 

Til § 118 - refusion af en kommunens udgifter inden for et rådighedsbeløb 
Efter hidtidige regler i kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er 
statens refusion af en række af kommunernes driftsudgifter til aktivering 
m.v. underlagt to forskellige rådighedsbeløb afhængig af målgruppe: ét for 
forsikrede ledige, jf. § 117 b, og ét andet for kontant- og starthjælpsmodtage¬ 
re, selvforsørgende og revalidender, jf. § 118. Rådighedsbeløbet opgøres ved 
at gange antallet af personer, der er omfattet af målgrupperne for indsatsen, 
med et fast beløb (driftsloft), som er forskelligt for de enkelte målgrupper. 
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Efter hidtidige regler drejer det sig om udgifter til tilbud om vejledning og 
opkvalificering, hjælpemidler, partnerskabsaftaler, opkvalificering af perso
ner, der ansættes uden løntilskud, særlig godtgørelse til kontanthjælpsmodta
gere, der deltager i tilbud, og støtte til personer, der skifter bopæl i forbindel
se med overtagelse af arbejde. 

Kommunernes driftsudgifter refunderes efter hidtidige regler med forskellige 
procenter alt efter målgruppe og udgiftens art. 

Samtidig har refusionen af kommunernes driftsudgifter til aktivering af sy
gedagpengemodtagere, køb af 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede le
dige, og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 
74 og 74 i efter lov om en aktiv socialpolitik heller ikke underlagt rådig
hedsbeløbet. 

Med de nye regler etableres der ét fælles rådighedsbeløb for driftsudgifter til 
aktivering m.v. af en række målgrupper. 

Rådighedsbeløbet opgøres til et fælles beløb (driftsloft) gange antallet af 
dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender, syge
dagpengemodtagere, personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig 
ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om en aktiv socialpolitik, og deltagere i 6 
ugers selvvalgt uddannelse. 

De nye regler indebærer således dels en harmonisering af de hidtidige rådig
hedsbeløb for forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, selvfor
sørgende samt revalidender, dels en udvidelse af de målgrupper, der bliver 
omfattet af rådighedsbeløbet, således at sygedagpengemodtagere, personer 
der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov 
om en aktiv socialpolitik og deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse nu også 
bliver omfattet. 

De nye regler betyder også, at refusion af udgifter til hjælpemidler til kon
tant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende samt udgifter til flytte
hjælp til førtidspensionister, personer der er omfattet af den særlige ordning 
for nyuddannede handicappede, og personer omfattet af reglerne om særligt 
udsatte unge ikke længere er omfattet af rådighedsbeløbet. 

Derudover nedsættes nogle af refusionssatserne: 

•	 Refusion for kommunens udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse 

ændres fra 100 pct. til 50 pct, 


•	 Refusion for kommunens udgifter til løntilskud til dagpengemodtage
re ændres fra 75 pct. til 50 pct. og fra 65 pct. til 50 pct. for kontant¬ 
og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgen
de. 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 












	 







	 







	 







	 

	 

	 









	 




	 

	 

	 

•	 Refusion af kommunens udgifter til løntilskud til personer, der er 

omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede ænd

res fra for 75 pct. til 50 pct., hvis personen er medlem af en arbejds

løshedskasse og fra 65 pct. til 50 pct., hvis personen ikke er medlem 

af en arbejdsløshedskasse. 


Til § 119 – refusion af en kommunens udgifter uden for et rådighedsbeløb. 

Efter hidtidige regler refunderer staten uden for et rådighedsbeløb: 

•	 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 og ud

gifter efter §§ 76, 77, 81 a og 99 til personer, der er omfattet af § 2, 

nr. 6. 


•	 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter 

kapitel 10 og udgifter efter §§ 76, 77, 81 a og 83 til personer, der er 

omfattet af § 2, nr. 9. 


•	 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til per

soner, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en ar

bejdsløshedskasse. 


•	 65 pct. for øvrige personer. 

•	 50 pct. af en kommunes udgifter for udgifter efter kapitel 14 og § 99. 

Efter hidtidige regler refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er 
fastsat i den hidtidige § 118, stk. 2: 

•	 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 8 til støtte til arbejdssøgende, 

der ikke er dagpengemodtagere - herunder personer, som er omfattet 

af målgrupperne i lovens § 2, nr. 6, 8 og 9, og som skifter bopæl i 

forbindelse med overtagelse af arbejde. 


Med de nye regler refunderer staten for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 
8, og 9, 50 pct. af en kommunes udgifter uden for et rådighedsbeløb til 

•	 støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overta

gelse af arbejde, jf. § 8, 


•	 tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 

•	 undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77, 

•	 udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a, 
13 



 

  

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

•	 udgifter i forbindelse med godtgørelse efter § 83 

• opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. 

Det indebærer, at refusionen nedsættes fra 75 pct. til 50 pct. for en kommu
nes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af § 2, 
nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse. 

Det indebærer endvidere, at refusionen nedsættes fra 65 pct. til 50 pct. for en 
kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet 
af § 2, nr. 8, hvis personen ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. 

Den nye regel indebærer endelig, at udgifter til støtte til arbejdssøgende, der 
skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8, for personer 
omfattet af § 2, nr. 6, 8 og 9, ikke længere er omfattet af et rådighedsbeløb. 

Til § 120 - refusion af en kommunens udgifter uden for et rådighedsbeløb 
Efter hidtidige regler var refusion af en række driftsudgifter ikke underlagt et 
rådighedsbeløb og blev refunderet med forskellige procentsatser. 

Løntilskud: 
Efter hidtidige regler refunderer staten: 

•	 75 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for per
soner, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1. 

•	 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til perso
ner, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. 

•	 65 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til per
soner, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4 og 5. 

•	 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til per
soner, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6. 

•	 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for 
personer omfattet af lovens § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en 
arbejdsløshedskasse, og med 65 pct. for øvrige personer. 

Efter de ny regler, refunderer staten 50 pct. af en af en kommunes udgifter til 
løntilskud efter kapitel 12, for personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1-3 
og 5-10. 

For så vidt angår personer omfattet af lovens § 2, nr. 4, henvises til den nye § 
121, hvoraf det fremgår, at udgifterne til løntilskud til denne målgruppe re
funderes med 65 pct. 
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Ændringerne betyder således, at satsen for refusion af kommunens udgifter 
til løntilskud efter kapitel 12 ændres som følgende: 

•	 For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, reduceres refusio
nen fra 75 pct. til 50 pct., 

•	 For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, reduce
res fra 65 pct. til 50 pct. 

For så vidt angår personer omfattet af lovens § 2, nr. 7, bemærkes, at disse 
ikke kan få tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, idet de får 
tilskud til ansættelse efter reglerne om fleksjob. 

Udgifter til hjælpemidler ved deltagelse i tilbud 
Efter hidtidige regler refunderer staten 50 pct. af en kommunens udgifter til 

hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr.
 
1, 4-9. 


Efter hidtidige regler refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af 

en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er 

omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. 


Med de nye regler refunderer staten uden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en 

kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er om

fattet af lovens § 2, nr. 1-9. 


Udgifter til mentor 

Efter hidtidige regler refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til 

mentorer efter §§ 78-81. Dette er uændret. 


Udgifter til befordringsgodtgørelse 

Efter hidtidige regler refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til 

befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er omfattet af lovens § 2, 

nr. 4, 5 og 7. Dette er uændret. 


Udgifter til beskæftigelsestillæg 

Efter hidtidige regler refunderer staten kommunens udgift til beskæftigelses

tillæg efter § 45, stk. 3, med samme refusionssats, som kommunen er beret

tiget til for udgiften til kontant- og starthjælp, jf. § 100 i lov om aktiv social

politik. Dette er uændret. 


Til § 121 - refusion af en kommunens udgifter uden for et rådighedsbeløb 
Efter hidtidige regler refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til 
løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4. 
Dette er uændret. 15 



















TU § 122 - refusion af en kommunens udgifter uden for et rådighedsbeløb 
Efter hidtidige regler refunderes 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud 
til fleksjob efter § 71 og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75. 
Dette er uændret. 

Efter hidtidige regler, refunderes 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejds
redskaber m.v. efter § 74. Dette er uændret. 

Efter hidtidige regler har kommunen ikke ret til statsrefusion i en konkret sag 
for udgifter til tilskud til fleksjob, jf. stk. 1, hvis kommunen ikke har tilveje
bragt grundlaget for afgørelsen om fleksjob, som fastsat i § 70 a, eller for re
vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i 
lov om aktiv socialpolitik. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 
36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller re
vurderingen er foretaget eller skulle være foretaget. Ved beregning af perio
den på 36 måneder medregnes perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter 
§§ 100, 104 og 104 a i lov om aktiv socialpolitik. Dette er uændret. 

Til § 123 - refusion af en kommunens udgifter uden for et rådighedsbeløb 
Efter hidtidige regler refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til 
løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter 
§§98 c-98 g. Dette er uændret. 

Efter hidtidige regler refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til 
jobrotationsydelse efter § 98 a, stk. 3. Dette er uændret. 

Efter hidtidige regler refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til 
hjælpemidler efter § 100. Dette er uændret. 

Til §§ 124- 126 
§§ 124- 126 er uændret. 


Til § 127- regulering 

§ 127 vedrørende regulering af satser m.v. svarer til hidtidige lovs § 127 med 

den konsekvensændring, som følger af, at det foreslås, at der kun er et rådig

hedsbeløb, jf. § 118. 


Der henvises i øvrigt til de vedlagte oversigtstabeller. 
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4: Ingen refusion for administrative udgifter til anden aktør 

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændrin
ger: 

§ 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehand
ling og det individuelle kontaktforløb, til udarbejdelse af jobplaner og til 
administration i øvrigt m.v. Kommunen afholder desuden endeligt udgifter
ne til godtgørelse efter § 75 c, til særlige aktiviteter efter § 7 og til lægeer
klæringer. 

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 yder staten 100 pct. refusion af kom
munernes udbetaling af bonus til andre aktører, der varetager indsatsen over 
for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere, og som er 
omfattet af § 2, nr. 1. Dette gælder dog ikke for kommuner, der var bemyn
diget til at varetage udøvelsen af statens aktive beskæftigelsesindsats efter 
bekendtgørelse nr. 1400 af 13. december 2006. 

Efter hidtidige regler er finansieringen af administrationsudgifter forskellig 
afhængig af, om beskæftigelsesindsatsen gennemføres af jobcentret eller af 
anden aktør. 

Når andre aktører varetager opgaven, får kommunerne op til 50 pct. af udgif
terne dækket uanset, om der er tale om driftsudgifter til aktivering eller til 
administrative opgaver. Når kommunen selv varetager opgaven, gives der 
kun refusion af driftsudgifterne til aktivering, mens der ikke er refusion af de 
administrative udgifter. 

Efter de nye regler skal der fremover være 50 pct. refusion for udgifter til ak
tive tilbud, mens udgifterne til administrative opgaver fremover ikke skal 
være refusionsberettigede. 

Finansieringsreglerne bliver dermed de samme, uanset om indsatsen gen
nemføres af anden aktør eller af jobcentret. 

5: Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud 

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov
bekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 
25. juni 2010, er der foretaget følgende ændringer: 

1. § 14, stk. 2, nr. 5, affattes således: 

»5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af udviklingen i 17 



 

 
kommunernes reale udgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse, orlovs
ydelse til kontanthjælpsmodtagere, aktivering af kontanthjælps- og le¬ 
dighedsydelsesmodtagere, revalidering, driftsudgifter til aktivering af 
sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige samt driftsudgifter i for
bindelse med selvvalgt uddannelse, kommunale udgifter til danskun
dervisning til udlændinge og introduktionsydelse og aktivering efter 
kapitel 4 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark, førtids
pension og erhvervsgrunduddannelse i tilskudsåret og« 

2. I § 23 a, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-7«. 

3. I § 23 a indsættes efter stk. 2 som nye stykker: 

»Stk. 3. Beskæftigelsestilskuddet omfatter kommunernes nettoudgifter 
til arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, løntilskud til arbejdsgi
vere, der ansætter forsikrede ledige i løntilskudsjob, personlig assistan
ce til handicappede, befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige og 
hjælpemidler bortset fra undervisningsmaterialer til forsikrede ledige 
og beskæftigede. 

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling 
med beskæftigelsesministeren regler om beregningsgrundlaget for op
gørelsen af de kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestil
skuddet.« 

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8. 

4. I § 23 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »efter stk. 4« til: »efter stk. 
6«. 

Budgetgarantien 
Efter de hidtil gældende regler har budgetgarantien bl.a. omfattet kommu
nernes driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere og 
revalidender samt driftsudgifterne til aktivering af ledighedsydelsesmodtage¬ 
re. Som følge af indførelsen af et fælles rådighedsbeløb vil budgetgarantien 
fra 2011 også komme til at omfatte kommunernes driftsudgifter til aktivering 
af sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige, samt driftsudgifter i forbin
delse med selvvalgt uddannelse. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunernes driftsudgifter til akti
vering af forsikrede ledige hidtil har indgået i beskæftigelsestilskuddet, men 
fra og med 2011 i stedet vil blive omfattet af budgetgarantien. 
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Omlægningen er en konsekvens af indførelsen af et fælles driftsloft, som 
fremover vil omfatte kommunernes driftsudgifter til aktivering af kontant¬ 
og starthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, herunder 
modtagere af særlig ydelse, sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige, 
samt driftsudgifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse. Inden for dette 
fælles rådighedsbeløb refunderer staten 50 pct. af kommunens samlede 
driftsudgifter. 

Det fælles driftsloft medfører, at kommunernes nettodriftsudgifter til aktive
ring til alle de nævnte målgrupper og til 6 ugers selvvalgt uddannelse kun 
kan opgøres samlet og ikke for de enkelte målgrupper. På denne baggrund 
har det været nødvendigt at ændre reglerne om den kommunale budgetgaran
ti således, at den fremover kommer til at omfatte den reale udvikling i kom
munernes nettodriftsudgifter til aktivering af alle de nævnte målgrupper. 

Beskæftigelsestilskuddet 
Kommunerne vil som hidtil gennem beskæftigelsestilskuddet blive kompen
seret for de kommunale nettoudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og aktive
ring af forsikrede ledige. 

Bestemmelsen i § 23 a, stk. 3, indeholder en præcisering af hvilke udgifter, 
der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 

Det fastsættes i stk. 3, at beskæftigelsestilskuddet omfatter de kommunale 
nettoudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, løntilskud til 
arbejdsgivere, der ansætter forsikrede ledige i løntilskudsjob, personlig assi
stance til handicappede, befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige og hjæl
pemidler bortset fra undervisningsmaterialer til forsikrede ledige og beskæf
tigede. 
Indførelsen af det fælles rådighedsbeløb for alle målgrupper, herunder de 
forsikrede ledige, medfører, at driftsudgifterne til aktivering af forsikrede le
dige ikke længere vil indgå i beskæftigelsestilskuddet, men vil blive omfattet 
af den kommunale budgetgaranti, jf. ovenfor. Kommunerne bliver således 
fortsat kompenseret for disse udgifter, men kompensationen overføres til den 
kommunale budgetgaranti. 

Idet kommunerne fremover skal være med til at finansiere udgifterne til ud
dannelsesydelse under selvvalgt uddannelse, vil 70 pct. af udgifterne til ud
dannelsesydelse efter karensperioden, jf. kapitel 9 b i lov om arbejdsløsheds
forsikring m.v., bliver omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 

Endvidere vil de udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, som kommunen fra 1. 
januar 2011 finansierer med 100 pct. som følge af, at tilbud ikke påbegyndes 
rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v., blive medregnet med 70 pct. i opgørelsen 
af beskæftigelsestilskuddet. 
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Bestemmelsen i § 23 a, stk. 4, indeholder en bemyndigelse til indenrigs- og 
sundhedsministeren til efter forhandling med beskæftigelsesministeren at 
fastsætte de nærmere regler om beregning af beskæftigelsestilskuddet. 

Bestemmelsen vil blive anvendt til at fastsætte, at beskæftigelsestilskuddet 
omfatter følgende kommunale nettoudgifter: 
1) 70 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder efter 

karensperioden og til arbejdsløshedsdagpenge i øvrige vejlednings- og 

opkvalificeringstilbud efter karensperioden (lov om en aktiv beskæftigel

sesindsats § 32, stk. 1, nr. 2), jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring 

m.v., 


2)	 50 pct. af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i aktive perioder efter ka
rensperioden under tilbud i form af ordinær uddannelse (lov en aktiv be
skæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1) og virksomhedspraktik (kapitel 11 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), jf. § 82 a i lov om arbejdsløs
hedsforsikring m.v., 

3)	 70 pct. af udgifterne til uddannelsesydelse efter karensperioden, jf. kapi
tel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 

4)	 50 pct. af udgifterne til løntilskud til private og offentlige arbejdsgivere, 
som ansætter forsikrede ledige efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæf
tigelsesindsats, jf. § 119 stk. 1, nr. 1, herunder forsikrede ledige, der er 
omfattet af lovens § 2, nr. 8, 

5) 50 pct. af udgifterne til personlig assistance til handicappede efter kapitel 
3 og 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. § 17 b, 

6) 50 pct. af udgifterne til befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv be
skæftigelsesindsats § 82, jf. § 109, stk. 3, 

7)	 50 pct. af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76, 77 og 100 i lov om en ak
tiv beskæftigelsesindsats, bortset fra undervisningsmaterialer, jf. § 119, 
stk. 1, nr. 2, og stk. 2. 

Bestemmelsen vil endvidere blive anvendt til at fastsætte regler om, at de 
udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, som kommunen fra 1. januar 2011 fi
nansierer med 100 pct. som følge af, at tilbud ikke påbegyndes rettidigt eller 
har det foreskrevne omfang, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om arbejdsløs
hedsforsikring m.v., medregnes med 70 pct. i opgørelsen af beskæftigelses
tilskuddet. 

I de tilfælde, hvor en kommune ikke overholder reglerne om rettidighed mv. 
i forbindelse med aktive tilbud til forsikrede ledige, skal kommunen finan
siere udgifterne til passive arbejdsløshedsdagpenge med 100 pct. Disse ud
gifter medregnes med 70 pct. i opgørelsen af beskæftigelsestilskuddet. 

Dette svarer til den måde, som de tilsvarende udgifter på kontanthjælpsom¬ 
rådet har været indregnet i budgetgarantien. Budgetgarantien har således hid
til omfattet 65 pct. af udgifterne til ikke-refusionsberettiget kontant- og start
hjælp til modtagere, som ikke rettidigt har fået et aktivt tilbud efter reglerne i 
kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge af at den stats
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lige refusion af kommunernes udgifter til kontant- og starthjælp i passive pe
rioder nedsættes til 30 pct., vil de ikke-refusionsberettigede udgifter til kon
tant- og starthjælp blive indregnet i budgetgarantien med 70 pct. 

6: Overgangsordning 

1. § 6, stk. 4-6: 
”Stk. 4, Indenrigs- og sundhedsministeren yder i 2011 og 2012 et særligt tilskud til 
de kommuner, der som følge af ændringer i refusion og tilskud i denne lovs § 1, § 
2, § 4 og § 5 samt i det af Folketinget den 17. december 2010 vedtagne forslag til 
lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) og det af 
Folketinget den 17. december 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse), samlet 
har et byrdefordelingsmæssigt tab, som af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er be
regnet til at overstige 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag for 2011 og 0,1 
pct. af kommunens beskatningsgrundlag for 2012. 
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren udbetaler i 2011 en foreløbig kompensa
tion til kommunerne for kommunale merudgifter som følge af denne lov. Kompen
sationen udbetales i månedlige rater, dog således, at raterne for januar, februar og 
marts 2011 udbetales den 1. april 2011. Den foreløbige kompensation opgøres 
som: 

1)	 Forskellen mellem det beregnede beskæftigelsestilskud for 2011 efter de 
hidtidige regler og en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet for 
2011, jf. § 23 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner, som følge af denne lov og det af Folketinget den 17. de
cember 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv be
skæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse). 

2)	 En foreløbig beregning af en midtvejsregulering af den kommunale bud
getgaranti som følge af denne lov, jf. § 14, stk. 2, nr. 5, i lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner. 

3)	 En foreløbig beregning af midtvejsreguleringen af statens tilskud til kom
munerne som følge af denne lov og det af Folketinget den 17. december 
2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Æn
dring af refusionssatser), jf. § 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal udlig
ning og generelle tilskud til kommuner. 

Stk 6. Den foreløbige kompensation opgøres af indenrigs- og sundhedsministe
ren.” 

I henhold til § 6, stk. 4, indføres der en overgangsordning. Overgangsord
ningen kompenserer de kommuner, der efter Indenrigs- og Sundhedsministe
riets beregning på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet vil 
få et byrdefordelingsmæssigt tab på mere end 0,05 pct. af deres beskatnings
grundlag i 2011, og et tab på mere end 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 
2012. De pågældende kommuner kompenseres for den del af de beregnede 
virkninger, der overstiger de nævnte grænser. Overgangstilskuddet finansie 21 



 

 

res af det generelle statstilskud til kommunerne. Overgangstilskuddet er be
regnet endeligt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Overgangstilskuddet udbetales i månedlige rater dog således, at raterne for 
de to første måneder af 2011 udbetales samlet den 1. februar 2011. 

I henhold til § 6, stk. 5, udbetales der i 2011 en foreløbig kompensation til 
kommunerne for de kommunale merudgifter som følge af lovændringerne i 
månedlige rater, dog således, at raterne for de første tre måneder udbetales 
som et engangsbeløb den 1. april 2011. Hensigten er at sikre, at omlægnin
gen ikke medfører en likviditetsmæssig belastning for kommunerne i løbet af 
2011. 

Efter normal fremgangsmåde ville kompensationerne blive opgjort medio 
2011 med udbetaling af midler i årets tre sidste måneder. Dette ville give en 
likviditetsvirkning i kommunerne, som vil mærke virkningen af lavere refu
sioner mv. allerede i starten af året, idet virkningen i 1. kvartal dog vil være 
begrænset, da kommunerne allerede, for så vidt angår udgifterne til den akti
ve beskæftigelsesindsats og alle forsørgelsesudgifter undtagen arbejdsløs
hedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse, har forskuds¬ 
anmeldt refusionerne for 1. kvartal 2011 efter de hidtil gældende regler. 

Den foreløbige kompensation beregnes – på samme måde som den endelige 
kompensation – for så vidt angår budgetgarantiordningen og en generel blok
tilskudskompensation. 

Beskæftigelsestilskuddet 
Den foreløbige kompensation vedrørende beskæftigelsestilskuddet beregnes 
ud fra en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2011, således 
som beskæftigelsestilskuddet for 2011 ville have været beregnet, hvis de 
ændrede regler som følge af denne lov og det af Folketinget den 17. decem
ber 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigel
sesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) havde været kendt ved 
den oprindelige beregning i sommeren 2010. Det gælder for både grundtil
skuddet og merudgiftsbehovet, som tilsammen udgør beskæftigelsestilskud
det, jf. § 23 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. Den foreløbige kompensation udgør forskellen mellem den op
rindelige beregning og den fornyede beregning af beskæftigelsestilskuddet. 

Det skal endvidere bemærkes, at der i henhold til de gældende regler i som
meren 2011 vil blive opgjort en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud
det. Ved opgørelsen af midtvejsreguleringen vil den foreløbige kompensati
on indgå i beregningen. 

Budgetgarantien 
Med hensyn til den foreløbige kompensationen vedrørende budgetgarantien 
skal det bemærkes, at praksis på det budgetgaranterede område har været, at 22 



 

 

 

der i forbindelse med større regelændringer gennemført efter kommunernes 
budgetlægning foretages en midtvejsregulering af budgetgarantien i budget
året. Overgangsordningen for 2011 indebærer, at udbetalingen af denne 
midtvejsregulering for 2011 fremrykkes, således at den sker i månedlige ra
ter i stedet for i de sidste tre måneder af året, dog således, at raterne for de 
første tre måneder udbetales som et engangsbeløb den 1. april 2011. En 
kompensation via budgetgarantien fordeles på kommunerne i forhold til ind
byggertallet pr. 1. januar 2011. 

Kompensation for de øvrige ændringer 
Med hensyn til foreløbig midtvejsreguleringen af statens tilskud til kommu
nerne som følge af lovændringerne skal det bemærkes, at kommunerne efter 
de generelle regler kompenseres for de økonomiske virkninger af ændret 
lovgivning. Når lovændringerne – som i dette tilfælde – gennemføres efter 
kommunernes budgetlægning, vil kompensationen efter de generelle regler 
blive afregnet ved midtvejsreguleringen, dvs. i de sidste tre måneder af bud
getåret. Overgangsordningen for 2011 indebærer, at afregningen fremrykkes, 
således at den sker i månedlige rater i stedet for i de sidste tre måneder af 
året, dog således, at raterne for de første tre måneder udbetales som et en
gangsbeløb den 1. april 2011. Kompensationen fordeles efter de gældende 
regler på kommunerne i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2011. 

Med venlig hilsen 

Kim Svendsen-Tune 
Kontorchef 
9. kantor, Juridisk koordination 
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