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Orientering om forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats

CVR 55568510

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Forenklingen udmøntes ved lovændring, og lovforslag herom forventes fremsat i
begyndelsen af den kommende folketingssamling.
Af hensyn til den kommunale budgetlægning for 2019 orienteres dog allerede nu
med dette brev om de aftalte ændringer og forventede ikrafttrædelsestidspunkter.
Afskaffelse af direkte statsrefusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering
af visse målgrupper
Med forenklingen afskaffes den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af
- modtagere af dagpenge,
- modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
- modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsloven,
- modtagere af sygedagpenge,
- modtagere af ledighedsydelse,
- revalidender (inkl. forrevalidender) og
- ledige selvforsørgende.
Driftsudgifter ved aktivering omfatter udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a
og § 73 b, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats osv.
Afskaffelsen af statsrefusion vedrører alle udgifter, hvor refusion i dag er omfattet
af §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for de omfattede målgrupper.
Tilsvarende afskaffes den direkte statsrefusion af udgifter til mentorstøtte efter
kapitel 9 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ovennævnte målgrupper, førtidspensionister og personer i fleksjob.
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Alle mentor- og driftsudgifter ved aktivering af ovennævnte målgrupper bliver i
stedet omfattet af budgetgarantien inkl. de ikke-refusionsberettigende udgifter, som
i dag ikke er omfattet af budgetgarantien.
Afskaffelsen af statsrefusion for de nævnte udgifter ved aktivering indebærer samtidig en afskaffelse af driftslofterne.
Refusion af udgifter til indsatsen for fx ressourceforløbsydelsesmodtagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb afskaffes ikke med forenklingen af den økonomiske styring, og det gælder også for de øvrige målgrupper nævnt i § 119 og §
120, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ligeledes ikke ændringer
med hensyn til tilskudsprocenterne i tilsagn om tilskud fra diverse puljer som fx
den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.
Hvornår sker ændringerne?
Ændringen af refusionsreglerne forventes al træde i kraft trinvist:
For følgende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. januar
2019:
- kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere,
- integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsloven,
- ledige selvforsørgende,
- revalidender (inkl. forrevalidender) samt
- modtagere af ledighedsydelse.
For de resterende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. juli
2019, dvs. for:
- modtagere af dagpenge og
- modtagere af sygedagpenge.
De forventede økonomiske konsekvenser
Der forventes offentlige besparelser på ca. 1 mia. kr. årligt efter fuld indfasning.
Besparelsen forventes at opstå ved, at kommunerne i højere grad vil prioritere billigere virksomhedsrettede tilbud med bedre effekt frem for vejledning og opkvalificering.
Der er i de økonomiske forudsætninger taget højde for, at kommunerne forventes at
bruge flere ressourcer på sagsbehandling til virksomhedsrettede tilbud. Administrative udgifter forventes forøget med 18,1 mio. kr. for 2019 og 22,0 mio. kr. årligt fra
2020. Der er ikke forudsat besparelser på mentorudgifterne.
Efter sædvanlig praksis vil det fortsat være muligt at berigtige refusion, i det omfang der efter hhv. den 1. januar 2019 og I. juli 2019 kommer regninger pa mentorog driftsudgifter ved aktivering, som vedrører en periode, hvor udgifterne var refusionsberettigende. Forudsætningen for at berigtige refusion i sådanne tilfælde vil
dog som hidtil være, at der er råderum inden for det seneste rådighedsbeløb, jf.
gældende regler.
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Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Elmann de Place, Økonomi- og
Ressourcestyring, på medp@star.dk.
Venlig hilsen
Jens Erik Zebis
Vicedirektør
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