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Endelig fastsættelse af driftslofter over refusion af
driftsudgifter ved aktivering i 1. halvår 2019
Folketinget har vedtaget lov nr. 1527 af 18. december 2018 om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udlig
ning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæfti
gelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer
EURE-forordningen). Det betyder, at refusion af driftsudgifter ved aktivering af
modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse uden for integrati
onsprogrammet, ledighedsyde Ise samt revalidender er afskaffet pr. I. januar 2019.
Tilsvarende afskaffes refusion af udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 bi lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats til ovennævnte målgrupper, førtidspensionister og
personer i fleksjob.
Refusionen afskaffes tilsvarende for modtagere af dagpenge og sygedagpenge men
med ikrafttrædelse den I. juli 2019.
Derfor skal der i medfør af§§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
fastsættes driftslofter over refusion af driftsudgifter ved aktivering og udgifter til
mentorstøtte på finansloven for 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere for
1. halvår 2019.
Den 28. juni 2018 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i over
ensstemmelse med lovbestemmelserne de foreløbige driftslofter for I. halvår 2019
for dagpenge- og sygedagpengemodtagere
Der er ikke ændringer i forhold til de foreløbigt udmeldte driftslofter for I. halvår
2019. Der er i opgørelsen af driftslofterne taget højde for, at disse kun vil have
virkning fra I.januar til 30.juni 2019.
Med forbehold for vedtagelsen af finansloven for 2019 er de udmeldte driftslofter
for I. halvår 2019 således:
• Driftsloft på 4.459 kr. for modtagere af dagpenge (inkl. forsikrede ledige
der deltager i jobrettet uddannelse).
• Driftsloft på 3.192 kr. for modtagere af sygedagpenge.
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Det skal understreges, at kommunernes hjemtagelse af refusion under rådighedsbe
løbene skal opgøres endeligt på baggrund af kommunernes revisionspåtegnede
indberetninger i forbindelse med den endelige restafregning af statsrefusion for et
regnskabsår, som finder sted senest 15. maj i det efterfølgende år. Således skal
kommunens rådighedsbeløb for 2018 opgøres på baggrund af kommunens indbe
retninger ved den endelige restafregning i maj 2019. Tilsvarende skal kommunens
rådighedsbeløb for 1. halvår 2019 opgøres på baggrund af kommunens indberet
ninger ved den endelige restafregning i maj 2020.
For modtagere afdagpenge og sygedagpenge
For dagpenge- og sygedagpengemodtagere omfattet af§ 2, nr. 1 og 5, skal følgende
udgifter indgå i regnskabet for 2019 og medregnes under de nye rådighedsbeløb for
I. halvår 2019 i forbindelse med den endelige restafregning i maj 2020:
• Tilbud eller mentorstøtte i /. halvår 2019, hvor udgifterne er refusionsberetti
gende efter i §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbe
kendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer og
• Tilbud eller mentorstøtte i 2018, hvor refusionsberettigende udgifter ikke er
medregnet under 2018-rådighedsbeløbene.

Efter den endelige restafregning i maj 2020 kan kommunen berigtige og hjemtage
refusion vedrørende dagpenge- og sygedagpengemodtagere, hvis der er råderum
inden for rådighedsbeløbene for I. halvår 2019 vedrørende refusionsberettigende
udgifter efter de hidtil gældende refusionsregler i §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med
senere ændringer, som der ikke er hjemtaget refusion af.
Modtagere afkontant- og 11dda11nelseshjæ/p, i11tegrationsyde/se udenfor integrati
onsprogrammet og lediglzedsydelse samt re11alide11der
For personer omfattet af§ 2, nr. 2-4, 7, I 0, 12 og 13, der i 2018 eller tidligere har
deltaget i tilbud m.v. eller fået mentorstøtte, hvor udgifterne er refusionsberettigen
de efter refusionsregler i §§ 118 og 118 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og der ikke er hjemtaget re
fusion, kan kommunen berigtige og hjemtage refusion efter den endelige restafreg
ning i maj 2019, hvis der er råderum inden for rådighedsbeløbene for 2018.
Yderligere oplysninger
Ovenstående driftslofter og håndteringen i forbindelse med opgørelsen af rådig
hedsbeløbene for 2018 og 2019 vil også komme til at fremgå af 2019-udgaven af
vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Elmann de Place på
medp@star.dk

Med venlig hilsen

Maria Schack Vindum
Direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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