
Til kommunerne 
Att: Jobcentrene og økonomiforvaltningen 

Kopi til de kommunale revisorer 

Endelig fastsættelse af driftslofter over refusion af 
driftsudgifter ved aktivering i 2018 

Det følger af§§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at der skal 
fastsættes driftslofter over refusion af driftsudgifter ved aktivering på den årlige 
finanslov. 

Den 30. juni 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i over
ensstemmelse med lovbestemmelserne de foreløbige driftslofter for 2018 for dels 
modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp m.fl. og dels modtagere 
af sygedagpenge og ledighedsydelse samt revalidender. 

Der er ikke ændringer i forhold til de foreløbigt udmeldte driftslofter for 2018. 

Med forbehold for vedtagelsen af finansloven for 2018 er de udmeldte driftslofter 
for 2018 således: 

• 11 .414 kr. for modtagere af dagpenge (inkl. forsikrede ledige der deltager i 
jobrettet uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp samt integrati
onsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet (det 
ledighedsrelaterede driftsloft). 

• l0.1 39 kr. for revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af syge
dagpenge og ledighedsydelse. 

Det skal understreges, at kommunernes hjemtagelse af refusion under rådighedsbe
løbene skal opgøres endeligt på baggrund af kommunernes indberetninger i forbin
delse med den endelige restafregning af statsrefusion for et regnskabsår, som finder 
sted senest 15. maj i det efterfølgende år. 

Det indebærer, at kommunens rådighedsbeløb for 2017 vil blive opgjort på bag
grund af kommunens revisionspåtegnede indberetninger ved den endelige restaf
regning i sommeren 2018, og at der ikke vil være mulighed for at berigtige refusion 
under 2017-rådighedsbeløbet efterfølgende. Eventuelle udgifter vedrørende 2017
aktivitet, som ikke er indgået i 2017-regnskabet og medregnet under2017
rådighedsbeløbet (ved den endelige restafregning i sommeren 201 8), vil derfor 
skulle indgå i 201 8-regnskabet og medregnes under de nye rådighedsbeløb for 
2018 i forbindelse med den endelige restafregning for dette år i sommeren 2019. 

Styrelsen for 

Ari:Jei:dsmarked 

og Rekruttering 

Njalsgade 72A 

2300 København S 

T: 72 217400 

E: star@star.dk 

www.star.dk 

Dato; 21. december 2017 

J. Nr. 17/08447 

http://www.star.dk
mailto:star@star.dk


Yderligere oplys11i11ger 

Ovenstående driftslofter og håndteringen i forbindelse med opgørelsen af rådig

hedsbeløbene for 2017 og 2018 vil ogsa komme til at fremgå af 2018-udgaven af 

vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktive ring m.v. 

samt i forbindelse med Styrelsen for Arbejd,;marked og Rekrutterings orienterings

skrivelse om den foreløbige og endelige restafregning for 2017. 


Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Elmann de Place på 

medp@star.dk 
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