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Refusion af udgifter vedr. forsikrede ledige i overgangsperioden 2009 efter endelig restafregning
I forbindelse med etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem
blev der for perioden fra 1. august 2009 og frem til finansieringsomlægningen trådte
i kraft den 1. januar 2010 etableret en særlig overgangsordning, hvor kommunerne
blev kompenseret for deres udgifter til indsatsen for de forsikrede ledige via et statsligt tilskud, jf. afsnit 4.2.3. til lovforslag L185 (2008-09) om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Det fremgår af lovforslaget, at der i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009 foretages restafregning i forhold
til det faktiske forbrug til den aktive beskæftigelsesindsats (for forsikrede ledige).
Denne restafregning er foretaget pr. 1. juli 2010 og omfatter såvel de driftsudgifter
til aktivering af forsikrede ledige, som skal holdes indenfor den udmeldte (aktiverings-)ramme, som de udgifter til løntilskud, seks ugers selvvalgt uddannelse m.v.,
som ikke er rammebelagte. Flere kommuner har gjort opmærksom på, at der fortsat
vil være udestående afregninger vedrørende 2009-aktivitet, som ikke vil kunne restafregnes i forbindelse med 1. juli 2010, og spørgsmålet om hvordan og i hvilket
omfang, der vil kunne hjemtages refusion for sidde udgifter har derfor rejst sig.
På de øvrige kommunale refusionsordninger er der etableret en mekanisme, hvorefter kommunerne kan hjemtage refusion af udgifter vedrørende 2009 efter den endelige restafregning. Der er således en mulighed for i forbindelse med restafregning
på det efterfølgende regnskabsår at refusionsanmelde udgifter som "berigtigelser
vedrørende tidligere finansår". Denne berigtigelsesmekanisme vil også blive bragt i
anvendelse i forhold til udgifterne i overgangsperioden.
Registreringsmæssigt er det - som styrelsen også tidligere har meldt ud - væsentligt, at kommunerne ikke registrerer eventuelle afløbsudgifter vedrørende 2009 på
funktion 5.68.91. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, idet denne funktion er
forbeholdt udgifter i 2010, som indgår i opgørelsen af beskæftigelsestilskuddet. Afløbsudgifter skal derfor fortsat registreres på funktion 5.68.94. Jobcentrenes aktive
beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (den "gamle" pilotjobcenter- og overgangsordningsfunktion).
Eventuelle udestående refusioner vedrørende 2009-aktivitet kan herefter hjemtages
som berigtigelser vedr. tidligere år i forbindelse med den endelige restafregning for
2010 i juli 2011. Ved den foreløbige/endelige restafregning for 2010 oprettes et
særskilt felt i det kommunale refusionssystem til berigtigelser vedr. udgifter til forsikrede ledige i 2009 med 100 pct. refusion. Der vil være tale om et felt og en tilhø-
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rende refusionsgruppering hvor "blandede" udgifter, som ikke kan henføres til de
sædvanlige autoriserede grupperinger, anmeldes til restrefusion. Udgifterne vil således ikke kunne opdeles på redskaber m.v.
Kommunernes driftsudgifter til aktivering i 2009 skal kunne afholdes inden for den
udmeldte aktiveringsramme inkl. evt. merbevillinger. Det skal derfor i forbindelse
med ovennævnte løsning præciseres overfor, at det også ved anmeldelse af 2009udgifter til refusion via den beskrevne berigtigelsesprocedure i 2011 skal påses, at
den oprindelige 2009-ramme ikke overskrides.
For yderligere information henvises til undertegnede eller til styrelsens digitale
budget- og konteringsvejledning på http://www.ams.dk/arns/Jobcenterforum/Dendigitale-budget-og-konteringsvejledn/56894-Jobcentrenes-aktivebeskaeftigelsesindsats-forsikrede-ledige.aspx.
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