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Bilag 1 til udmelding af foreløbige driftslofter
for 1. halvår 2019: Forenkling af den øko
nomiske styring af den aktive beskæftigel
sesindsats

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 12. november 2017
indgået Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Som element i aftalen indgår
en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.
Følgende fremgår af aftalen:
"Med refusionsreformen fra 2015 er refusionsreglerne på ydelser ensrettet, og der
er lavet en aftrapning over tid. Dermed tilskyndes kommunerne til at arbejde mål
rettet for at få de ledige hurtigst muligt i job. Det reducerer behovet for en differen
tieret statslig refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering.
Staten refunderer i dag op til 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vej
lednings-, opkvalificerings- og mentorforløb under et driftsloft. Refusionen varierer
på tværs af målgrupper og afhængigt af, hvornår i ledighedsforløbet det aktive
tilbud gives. Der ydes ikke statslig refusion af kommunernes udgifter forbundet
med de virksomhedsretlede tilbud.
Aftaleparterne er enige om at foretage en væsentlig forenkling af den økonomiske
styring af beskæftigelsesindsatsen. Den nuværende detaljerede styring gennem
statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en mere simpel model, hvor statsre
fusionen afskaffes og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne.
Kommunerne kompenseres i stedet under et via budgetgarantien for deres udgifter
til beskæftigelsesindsatsen. Forslaget vil omfatte kommunernes driftsudgifter til
aktivering for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrations
ydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet), sygedagpenge,
ledighedsydelse og revalidender.
Den forenklede styringsmodel vil skabe mere ensartede regler på tværs af beskæf
tigelsesindsatsen og give kommunerne incitament til at tilrettelægge beskæftigel
sesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Dermed understøttes intentionerne i
refusionsreformen på ydelser.
Kommunerne skal fortsat leve op til gældende krav til aktiverings- og beskæftigel
sesindsatsen. Budgetforbedringen opnås gennem ændret kommunal adfærd i akti
verings- og beskæftigelsesindsatsen.
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Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V,
DF og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, K), om de forligsbelagte
dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at
lette administrationen for kommunerne"
Det har efterfølgende vist sig, at forenklingen af den økonomiske styring af be
skæftigelsesindsatsen i forhold til dagpenge- og sygedagpengemodtagere først kan
træde i kraft den I. juli 2019, hvor der har været afholdt folketingsvalg. For de
øvrige omfattet ydelsesgrupper træder ændringen fortsat i kraft I. januar 2019.
Dette omfatter modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse
(personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet) og ledighedsydelse samt
revalidender.
Forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forventes sendt i hø
ring og lagt på høringsportalen i sidste uge af juni 2018 og forventes fremsat i ok
tober 2018.
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