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Forvaltningsdirektøren for økonomi, beskæftigelse samt kommunaldirektøren 

Ny model skal hjælpe kommunerne med at gennemføre refusionsreformen 

Folketinget har netop vedtaget refusionsreformen, der træder i kraft den 1. januar 
2016. Reformen har fokus på at tilrettelægge indsatsen for borgere på offentlige 
forsørgelsesydeiser, så de hurtigst muligt kommer i job. Reformen understreger 
behovet for fortsat at prioritere den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrup
per. 

Da det vil være en særdeles vanskelig opgave at administrere opgørelserne af den 
statslige refusion for hver enkelt person med offentlige forsørgelsesydeiser manuelt 
i kommunerne, fremgår det af den vedtagne lov om et nyt refusionssystem, at der 
skal udvikles en fælleskommunal it-løsning ("Y delsesrefusion"), der kan opgøre 
refusionskravet på baggrund af de faktiske udbetalinger i kommuner, a-kasser og 
statslige myndigheder. 

Den fælleskommunale it-løsning vil imidlertid først kunne være etableret og idrift
sat ultimo 2018. Derfor har regeringen og KL aftalt at gennemføre "plan B" - en 
model for en flerårig overgangsordning for et nyt refusionssystem, hvor Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør kommunernes refusion og med
finansiering efter de nye regler, indtil "Ydelsesrefusion" er idriftsat. 

STAR ønsker at skabe størst mulig transparens i opgørelserne i denne midlertidige 
beregningsmodel. Derfor udvikler og tester STAR også et nyt web-baseret ledel
sesinformationssystem (LIS), som vil give kommunerne adgang til de centrale data, 
der indgår i opgørelserne i den midlertidige statslige overgangsordning. 

Det nye LIS vil give hver kommune et overblik over udbetalte ydelser, refusion og 
medfinansiering fordelt på ydelser og på lediges anciennitet, ligesom det vil være 
muligt at se oplysninger på individniveau for borgere i egen kommune. Det vil 
også være muligt for hver enkelt kommune at benchmarke sig med andre kommu
ner. LIS forventes at være klar til brug i forbindelse med første beregning af refusi
onen/medfinansieringen for januar 2016. 

For at understøtte kommunerne i tilrettelæggelsen af budget og beskæftigelsesind
sats for 2016, indtil LIS er færdigudviklet og kan bruges, vil STAR månedligt stille 
en overbliksrapport med data til rådighed for kommunerne. Oversigtsrapporten 
viser et øjebliksbillede over, hvor mange borgere der er på de enkelte ydelser for
delt efter deres placering på "refusionstrappen". Disse overbliksrapporter vil være 
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baseret på de samme oplysninger og beregningsmetoder, som den midlertidige 
statslige beregningsmodel. 

STAR vil i efteråret 2015 inddrage en række kommuner til sparring i udviklingsar
bejdet, og de regionale arbejdsmarkedskontorer vil invitere kommunernes medar
bejdere i økonomi- og beskæftigelsesforvaltningerne til træningsdage i brugen af 
LIS, når det er udviklet i en testversion. Dette forventes at kunne arrangeres om
kring ultimo november 2015. 

Det er en stor opgave for både kommuner og stat at få implementeret reformen 
godt. Derfor vil STAR iværksætte forskellige initiativer, der kan understøtte kom
munernes arbejde med at implementere reformen. Bl.a. vil de regionale arbejds
markedskontorer understøtte implementeringen gennem møder med jobcenterche
fer, netværksmøder med teamledere samt på møder i de regionale arbejdsmarkeds
råd (RAR). Der udarbejdes også oplæg, der kan bruges til politiske udvalg mv. 
Disse oplæg og øvrigt relevant materiale om refusionsreformen vil løbende blive 
lagt på STAR.dk. 

Vi ved, at KL også interesserer sig for reformarbejdet, og vi har nedsat et dialogfo
rum om udviklingen af den midlertidige beregningsmodel, hvor KL deltager. På 
den måde holder vi tæt kontakt til dem, så implementeringsarbejdet kan forløbe så 
godt som muligt for alle implicerede. 
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