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Orientering om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brug af
datakilder i den midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering
Den 4. januar 2016 træder Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige
ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne i
kraft.
Med loven indføres en ”trappemodel” for kommunernes hjemtagelse af refusion fra
staten og kommunernes medfinansiering. Refusion og medfinansiering vil afhænge
af, hvor lang tid den enkelte borger i kommunen har modtaget offentlige forsørgelse og samtidig vil den afhænge af, hvor mange uger personen har været i selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Antallet af uger med udbetalte ydelser tælles fra d. 1. juli 2014.
Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som forventes at
træde i kraft 4. januar 2016, fastsætter regler for Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekrutterings opgørelse af refusion og medfinansiering.
Som det fremgår af bekendtgørelsen sker opgørelser af refusion og medfinansiering
på baggrund af oplysninger fra kommunerne, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasserne, Register for Arbejdsmarked (RAM), indkomstregisteret og det fælles
datagrundlag.
I vedlagte notat gennemgås de data der fra januar 2016 ligger til grund for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af refusion og medfinansiering,
således at kommunerne kan få et overblik over de datakilder og data, der benyttes i
opgørelsen.
Kommunerne skal være særlig opmærksomme på en række forhold omkring data,
herunder, at:
• Opgørelserne af refusion og medfinansiering baserer sig hovedsageligt på udbetalingsdata. Der kan være forskel mellem de forventede udgifter baseret på
kommunens registreringer af aktivitets- og forløbsoplysninger i deres sagsbehandlingssystem og så de faktiske udbetalinger.
• Styrelsen bruger oplysninger om start- og slutdatoer for de enkelte ydelsesforløb. Det er derfor vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, herunder at om– og
modposteringer sker med de rigtige beløb og at perioden det vedrører registreres
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korrekt. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, vil anciennitetsoptællingen heller ikke ske rigtigt.
• Det er ikke alle udgifter til fleksløntilskud og ledighedsydelse, der er omfattet af
refusionsomlægningen. STAR beregner alene refusion af de udgifter, der bliver
konteret på hhv. 5.81.116-117 (nyoprettede konti fra 1. januar 2016) og
5.83.001 (nyoprettede konto fra 1. januar 2016) for fleksløntilskud og ledighedsydelse. Det er derfor væsentligt, at kommunerne sørger for, at udgifterne til
fleksløntilskud og ledighedsydelse bliver konteret på de korrekte grupperinger i
KMD Aktiv.
• STAR har ikke oplysninger på individniveau for de faktiske udbetalinger af
løntilskud fra kommunerne til virksomhederne. Kommunernes udgifter til løntilskud beregnes på baggrund af kommunernes indberettede oplysninger om registrerede perioder og timer med løntilskud. Oplysningerne stammer fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT).
Det er derfor væsentligt, at kommunerne indberetter præcise oplysninger om
start- og slutdato for perioder og timer med løntilskud ligesom det er vigtigt, at
evt. annullerede løntilskudsforløb registreres.
• STAR henter ligeledes oplysninger om jobrotation, voksenlærlinge og seniorjob
fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller
FASIT), hvorfor det er væsentligt, at disse oplysninger løbende registreres og er
dækkende.
Det bemærkes, at kommunerne er forpligtiget til at registrere og indberette oplysninger om personer i løntilskud, jobrotation, voksenlærlingeforløb og seniorjob
m.fl., jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus
på beskæftigelsesområdet nr. 1001 af 31. august 2015.
Endeligt skal det bemærkes, at refusionsomlægningen indebærer, at medfinansiering af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse
for perioder forud for 4. januar 2016 skal være opgjort endeligt ved udgangen af
juni 2016. Det følger af overgangsbestemmelserne i den nye refusionslov.
Det betyder, at kommunens løsning til opgørelse af medfinansiering (KMD Arefusion og SKS Applikation Services tilsvarende løsning) derfor skal fungere indtil udgangen af juni 2016, dog således, at kommunerne modtager bogføringstransaktioner m.v. for den sidste opgørelse ultimo juni 2016, inden løsningerne udfases.
Kommunen bedes være opmærksom på opsigelsesfrister m.v. i forhold til de nuværende løsninger til opgørelse af medfinansiering således, at løsningerne er i drift
indtil ultimo juni 2016 opgørelsen.
Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev og notatet bedes rettet til refusionsreform@star.dk.
Venlig hilsen
Klaus Langager
Kontorchef, Viden og Analyse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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