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Faktaark for Ydelsesrefusion

Overordnet beskrivelse og baggrund for Ydelsesrefusion.

1. Indledning
Dette dokument er udarbejdet til brug for potentielle leverandører. Det skal ses som
baggrundsmateriale forud for leverandørmøder i forbindelse med udbuddet af
Ydelsesrefusion. Formålet med dokumentet er at give et overordnet indblik i løsningen.
Dokumentet er udelukkende tænkt som et dialogværktøj, og må ikke forveksles med
det fremtidige udbudsmateriale. I det endelige udbudsmateriale kan der forekomme
ændringer i forhold til oplysninger givet her i dokumentet.

2. Baggrund
Regeringen har indgået en politisk aftale om en bred reform af kommunernes refusioner
og medfinansiering. Reformen vil forenkle beskæftigelsesindsatsen via et større fokus på
resultater. Reformen indebærer nemlig generelt, at statens procentvise refusion af
forsørgelsesydelser fra 2016 kommer til at afhænge af, hvor længe borgeren har
modtaget ydelserne. Et link til udmeldingen vedr. reformen findes her.
Reformen indebærer en lovpligtig, fælleskommunal it-løsning, Ydelsesrefusion, der
samler informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtager
kommunens refusioner fra staten, og afregner kommunens medfinansiering. It-projektet
er påbegyndt i KOMBIT i forventning om, at reformen vedtages.
For at løsningen kan virke, skal alle de væsentlige ydelsessystemer mv. i Danmark
indberette ydelsesoplysninger med perioder mv. til Ydelsesrefusion. Arbejdet med at
forberede kommuner, andre myndigheder og a-kasser på indberetningsopgaven er en
betydelig del af projektet.
For at refusionsreformen kan føre til øget beskæftigelse, skal det være let for
kommunerne at anvende oplysninger fra løsningen om borgernes refusioner i forhold til
den lokale beskæftigelsesindsats. Optimalt skal oplysningerne være til rådighed i de itløsninger, som kommunerne bruger til indsatsen.
Da refusionerne på ydelsesområdet har en markant betydning for kommunernes
økonomi, er det også kritisk, at kommunerne let kan få indblik i, hvorfor kommunens
refusionsbeløb i en måned ser ud, som det gør.
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Indtil den nye fælles løsning fungerer i alle kommuner i løbet af 2018, vil Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i samråd med KL sikre en opgørelse af
kommunernes refusioner.
I en fase to vil løsningen muligvis kunne håndtere andre refusioner og medfinansieringer
uden for reformen til gavn for kommunernes styring og opgaveløsning.

3. Beskrivelse
Ydelsesrefusion-løsningen skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten og afregne kommunens
medfinansiering.
På grundlag af kommuners, a-kassers og andre myndigheders udbetaling eller
opkrævning/borgeres tilbagebetaling af ydelser, indberetter de oplysninger til et fælles
indberetningspunkt. Indberetninger til Ydelsesrefusion forventes at ske via eIndkomst
ved en tilpasning af de ordinære indberetninger til dette register. Ydelsesrefusionløsningen skal således hente stort hele sit datagrundlag via en enkelt forbindelse til
eIndkomst.
Et centralt element i løsningsarkitekturen er udstilling af data om refusioner til
kommunerne og kommunernes lokale it-løsninger. Dette er vigtigt for, at kommunerne
kan følge op på refusionerne og korrigere beskæftigelsesindsatsen over for borgerne.
Der vil dels skulle udstilles data, services og eventuelt beskeder, som lokale it-løsninger
kan tilgå, dels skal der eventuelt etableres enkle rapporter fra selve løsningen (fx en
måneds-PDF), som kan skabe overblik for alle kommuner, uanset om de har etableret
lokale ledelsesværktøjer mv.
Endelig forventes Ydelsesrefusion at bruge den fælleskommunale infrastruktur, fx
Støttesystemerne.
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