NOTAT

Datakilder i den midlertidige statslige beregning af
kommunernes refusion og medfinansiering

Fra 1. januar 2016 indføres en ”trappemodel” for kommunernes hjemtagelse af refusion fra staten og kommunernes medfinansiering. Refusionen og medfinansierin
gen vil afhænge af hvor lang tid den enkelte person sammenlagt har modtaget of
fentlige forsørgelsesydelser. Samtidigt vil refusionen også afhænge af, hvor mange
uger personen har været i selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Der
kan således genoptjenes ret til høj refusion efter 1 års selvforsørgelse. Antallet af
uger med udbetalte ydelser tælles op fra og med 1. juli 2014.
Der skal udvikles en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan opgøre
refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de faktiske udbetalinger. Indtil
Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat vil STAR fra 1. januar 2016 opgøre kom
munernes statslige refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og medfinansiering (inkl.
medfinansiering af a-kassernes udgifter til befordringsgodtgørelse).
Opgørelsen sker på baggrund af antallet af berørte uger med forsørgelsesydelser på
individniveau. Oplysninger om hvilke forsørgelsesydelser kommunens borgere har
modtaget sker ved at danne forløb af uger på baggrund af oplysninger, som kom
munerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark i dag registrere i egne økonomi- og
sagsbehandlingssystemer og som indberettes til STAR.
De konkrete datakilder og kontonumre der anvendes for hver enkelt forsørgelses
ydelse fremgår af tabel 1 og 2. Der benyttes samlet set 7 forskellige datakilder i
løsningen, hvoraf KMD Aktiv og eIndkomst indeholder de fleste ydelser. Der skel
nes i oversigten i tabel 1 over datakilder til ydelser, hvoraf der beregnes statslig refusion, datakilder til brug for beregning af kommunal medfinansiering og datakil
der til brug for opgørelsen af perioder med selvforsørgelse til brug for beregning af
genoptjening.
Kommunerne skal være opmærksomme på følgende om datakilderne der anvendes:


Refusions- og medfinansieringsberegningen baserer sig på de oplysninger
kommunerne har indtastet i de datakilder der anvendes. Det er derfor væsentligt,
at kommunerne få indtastet de rigtige oplysninger i disse datasystemer og be
nytter de rigtige kommunale konti.



KMD Aktiv med undtagelse af Herning kommune, anvendes som kilde til be
regning af statslig refusion for stort set alle de kommunale ydelser.



STAR har ikke oplysninger på individniveau om de faktiske udbetalinger af
løntilskud fra kommunerne til virksomhederne. Løntilskudsudgifterne beregnes

i stedet på baggrund af kommunernes egne indberettede oplysninger om regi
strerede perioder og timer med løntilskud til STAR. Det er derfor væsentligt at
kommunerne indberetter så præcise oplysninger om perioder og timer, som mu
ligt vedr. løntilskud til STAR. Det bemærkes, at kommunerne er forpligtet til at
registrere og indberette oplysninger om personer i løntilskud, jf. § 37 i databe
kendtgørelsen (bek. nr. 1001 af 30. august 2015). I beregningen af løntilskuds
udgifterne tages der endvidere udgangspunkt i de lovbestemte løntilskudssatser,
dog er der ingen fast takst for personer i ressourceforløb og jobafklaring samt
revalidender, hvorfor den maksimale sats benyttes i beregningen.
Til beregning af genoptjeningen af refusion anvendes udbetalinger af en række
øvrige offentlige forsørgelsesydelser, hvoraf de fleste oplysninger hentes fra
eIndkomst. Oplysninger om seniorjob og jobrotationsydelse hentes fra kommu
nernes indberetninger til STAR. Det er væsentligt, at kommunerne også for dis
se to ydelser indberetter så præcise oplysninger som muligt så beregningen af
refusions- og medfinansieringen kan laves så præcist som muligt. Det bemær
kes, at kommunerne er forpligtet til at registrere og indberette oplysninger om
personer ansat i seniorjob og jobrotationsydelse, jf. § 37 i databekendtgørelsen
(bek. nr. 1001 af 30. august 2015).
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Tabel 1. Oversigt over datakilder og kommunale kontonumre før 2016
Datakilde
Statslig refusion (Ydelser der tæller i trappen)
Kontanthjælp (dog ikke § 27 i KMD-aktiv
LAS)

Bemærkninger

Kommunale kontonumre

Modtager særskilte data fra
Herning, da de ikke anvender
KMD-Aktiv.

5.61.004
5.73.002, 013, 016, 018, 020
5.75.010, 014-016

Særlig uddannelsesydelse
Kontantydelse

KMD-aktiv
KMD-aktiv

Særskilte data fra Herning
Først fra oktober 2015

5.79.001-002
5.79.008-009

Integrationsydelse
Uddannelseshjælp

KMD-aktiv
KMD-aktiv

Først fra september 2015
Særskilte data fra Herning

5.61.006-010
5.73.004
5.75.001-002, 004-005

Sygedagpenge
Ledighedsydelse

KMD E-dagpenge
KMD-aktiv

Særskilte data fra Herning

5.81.001, 005, 010, 018-020, 103, 106

Revalideringsydelse
Ressourceforløbsydelse

KMD-aktiv
KMD-aktiv

Særskilte data fra Herning
Særskilte data fra Herning

5.80.001-002, 006, 011-012
5.82.001-002, 012-013,102

Fleksløntilskud
Løntilskud til offentlige og private
arbejdsgivere

KMD-aktiv
Det Fælles DataGrundlag

Særskilte data fra Herning
Beregnet data

5.81.111-112

Kommunal medfinansiering (Ydelser der tæller i trappen)
Arbejdsløshedsdagpenge
RAM
(samt supplerende dagpenge)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Førtidspension fra og med 1.7.2014

RAM
KMD Sociale Pen
sioner

Genoptjening af høj refusion sker ved 52 ugers selvforsørgelse inden for 3 år (Yderligere ydelser der ikke er selvforsørgelse
og som kun indgår i beregningen af genoptjening)
Feriedagpenge
RAM
SU
eIndkomst
Efterløn
Folkepension

RAM
eIndkomst

Kontanthjælp efter § 27 i LAS
Delpension

KMD-aktiv
eIndkomst

Fleksydelse
Seniorjob

eIndkomst
Det Fælles DataGrundlag

Jobrotation

Det Fælles DataGrundlag
KMD Opus Barsel

Barselsdagpenge

5.73.019

Medfinansiering befordring (50 pct. kommunal medfinansiering)
Befordringsgodtgørelse udbetalt af eIndkomst
a-kasser
Særligt fleksbidrag
Særligt fleksbidrag til fleksjobbere
med
20 pct. refusion.

eIndkomst

Fleksbidraget afhænger af
lønnen i fleksjobbet og ind
hentes derfor fra eIndkomst.

Tabel 2. Oversigt over datakilder og kommunale kontonumre fra 1. januar 2016
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Datakilde
Statslig refusion (Ydelser der tæller i trappen)
Kontanthjælp
(dog ikke § 27 i KMD-aktiv
LAS)

Bemærkninger

Kommunale kontonumre

Modtager særskilte data fra
Herning, da de ikke anvender
KMD-Aktiv.

5.61.001
5.73.007, 009, 011-012

Kontantydelse
Integrationsydelse

KMD-aktiv
KMD-aktiv

5.79.013
5.61.002-003

Uddannelseshjælp
Sygedagpenge

KMD-aktiv
KMD E-dagpenge

Særskilte data fra Herning

5.73.008

Ledighedsydelse
Revalideringsydelse

KMD-aktiv
KMD-aktiv

Særskilte data fra Herning
Særskilte data fra Herning

5.83.001, 004-008*
5.80.014-016

Ressourceforløbsydelse
Fleksløntilskud

KMD-aktiv
KMD-aktiv

Særskilte data fra Herning
Særskilte data fra Herning

5.82.103-104
5.81.116-117

Løntilskud til offentlige og private
arbejdsgivere

Det Fælles DataGrundlag

Beregnet data

Kommunal medfinansiering (Ydelser der tæller i trappen)
Arbejdsløshedsdagpenge
RAM
(samt supplerende dagpenge)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Førtidspension fra og med 1.7.2014

RAM
KMD Sociale Pen
sioner

Genoptjening af høj refusion sker ved 52 ugers selvforsørgelse inden for 3 år (Yderligere ydelser der ikke er selvforsørgelse
og som kun indgår i beregningen af genoptjening)
Feriedagpenge
RAM
SU
Efterløn

eIndkomst
RAM

Folkepension
Kontanthjælp efter § 27 i LAS

eIndkomst
KMD-aktiv

Delpension
Fleksydelse

eIndkomst
eIndkomst

Seniorjob

Det Fælles DataGrundlag

Jobrotation

Det Fælles DataGrundlag

Barselsdagpenge

KMD Opus Barsel

5.73.019

Medfinansiering befordring (50 pct. kommunal medfinansiering)
Befordringsgodtgørelse udbetalt af eIndkomst
a-kasser
Særligt fleksbidrag
Særligt fleksbidrag til fleksjobbere
med
20 pct. refusion.

eIndkomst

Fleksbidraget afhænger af
lønnen i fleksjobbet og ind
hentes derfor fra eIndkomst.

*5.83.004-008 er til registrering af udgifter omfattet af de gamle refusionsregler. Registreringer på
disse konti indgår i anciennitets opgørelsen, jf. overgangsreglerne for fleksjobordningen, men der be
regnes ikke refusion på disse kontogrupper.
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