Varsel til økonomisystemleverandører

1. juli 2015

Refusionsomlægning 2016 og 2018
Som led i den forventede reform på refusionsområdet får kommunernes
økonomisystemleverandørerne en række ændrede opgaver. Det drejer sig om:


Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer kunne konteres
på Finans i økonomisystemerne efter en ny kontoplan.



Fra 2018 skal økonomisystemerne desuden indberette en række udbetalinger
og tilbagebetalinger af ydelser til SKAT eIndkomst (som ydelsessystemer ikke
indberetter).

Reformen bygger på en detaljeret politisk aftale mellem S-R-V-K og DF. KOMBIT
arbejder pt på et udbud af den fælleskommunale løsning (Ydelsesrefusion), der skal
idriftsættes i 2018 ud fra en forventning om, at lovforslaget fremsættes af den nye
regering i efteråret.
I 2016 og 2017 er det staten ved STAR, der sikrer beregning af refusionerne via en
midlertidig it-løsning, baseret på data, som STAR allerede har. Økonomisystemerne
forventes således at skulle integrere til STARs løsning i 2016 og 2017 og eventuelt et
stykke ind i 2018, hvorefter man i løbet af 2018 i stedet vil skulle integrere til den
fælleskommunale løsning, som KOMBIT skal indkøbe.
KOMBIT, KL og STAR ønsker dialog med økonomisystem-leverandørerne om disse
ændringer på leverandørmødet om ØIR med Kommunernes Datafællesskab i
KOMBIT, torsdag den 27. august 2015 kl. 13.30-16.00.

Varsel om kontering af refusioner/medfinansiering 2016
Fra 1. januar 2016, hvor reformen antages at træde i kraft, skal STARs
beregningsløsning beregne både refusioner og medfinansering, og de to
markedsløsninger, der konterer medfinansiering af a-kasser, vil skulle lukkes ned i
løbet af 2016.
KOMBIT, KL og STAR vil gerne afklare mulighederne for, at STARs løsning så snart
det er muligt kommer til at kontere i økonomisystemerne via ØIR-snitfladen, som
etableres via det kommunale monopolbrud. Dette burde betyde, at
økonomisystemernes kontering ikke skal ændres igen i 2018. Kommunerne
efterspørger muligheden for tilvalg af kontering på CPR-niveau.
Det er dog ikke sandsynligt, at ØIR-snitfladen kan være klar allerede til 1. januar 2016.
KOMBIT, KL og STAR efterspørger derfor it-leverandørernes forslag til, hvordan
STARs beregningsløsning mest enkelt kan understøtte kommunernes kontering af
området indtil ØIR er klar, og hvordan overgangen til ØIR kan ske mest enkelt og
omkostningseffektivt.

Varsel om indberetninger til eIndkomst fra 2018
Som led i reformen på refusionsområdet skal en række myndigheders og a-kassers itløsninger fra 2018 indberette oplysninger om udbetaling og tilbagebetaling af ydelser til
en ny fælleskommunal Ydelsesrefusion-løsning.
Indberetningskanal forventes at blive eIndkomst
KOMBIT er i dialog med SKAT om mulighederne for, at indberetningen kan ske som led
i de månedlige ordinære indberetninger til SKAT eIndkomst. Disse indberetninger skal i
givet fald omfatte flere offentlige ydelser end i dag og for disse ydelser evt. indeholde
flere detaljer om hver ydelsesudbetaling eller –tilbagebetaling. Det er under afklaring
med STAR og med SKAT på hvilke områder indberetningskanalen kan være eIndkomst
I givet fald forventes at de berørte ydelser tildeles hver sin egen indtægtsart, som skal
oplyses ved indberetning til SKAT, hvorfor en del indtægtsarter vil blive ændret, opdelt
eller tilføjet i eIndkomst. Indtægtsarterne forventes defineret præcist via en entydig
fællesoffentlig Ydelsesklassifikation. Anvendelsen af eIndkomst indebærer dermed, at
kravene til myndigheders og a-kassers indberetning til eIndkomst kan blive påvirket.
Ydelser der skal indberettes om
Figuren nedenfor illustrerer de ydelser, som forventes at skulle indberettes til
Ydelsesrefusion (via eIndkomst eller på anden vis). Endelig afklaring af ydelser pågår i
STAR.

For at den kommende refusionsløsning kan virke, skal følgende indberettes hver
måned for alle ydelser:
Navn på data
Navn på ydelse
Entydig id på ydelsestype
Startdato *)
Slutdato *)
Beløb for ydelse

Udbetaler
Borger identifikation

Bemærkning
Gerne i tekst, f.eks. kontanthjælp
Den aftalte Indtægtsart for ydelsen
Første dag som hver ydelsesudbetaling dækker
Sidste dag som hver ydelsesudbetaling dækker
Det udbetalte beløb i kr. før beregning og betaling af
skat. (For a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse tillige
ekskl. ATP.)
Navn på udbetalende myndighed (samt entydig
identifikation – f.eks. Kommune nr. eller CVR. nr.)
CPR nr. (evt. også navn)

*) Der indberettes en ydelse og en periode for hver enkelt ydelsesudbetaling, som der har været i
måneden. Såfremt der har været flere perioder i en måned, hvor borgeren har modtaget ydelse,
eller hvis en samlet udbetaling dækker flere af sådanne ydelsesperioder, så skal der laves flere
indberetninger, hvor hver indberetning dækker én periode med ydelse i hele denne periode.
F.eks. kan der ikke være ferie indeholdt i en periode.

Indberetningstidspunkt
Såfremt eIndkomst anvendes til indberetningerne, så forventes indberetning at skulle
ske på samme tidspunkt som i dag, som led i den ordinære indberetning til eIndkomst.
Tilbagebetaling af ydelser skal indberettes når ydelsen faktisk betales tilbage
Ydelser, som er tilbagebetalingspligtige, indberettes på linje med ydelser, som ikke skal
betales tilbage. Ydelser fx være tilbagebetalingspligtige i udgangspunktet, eller når
genberegning viser, at der er udbetalt for meget, eller at ydelser er tilkendt på fejlagtigt
grundlag. Sådanne ydelser indberettes som ordinære ydelser, når de udbetales.
Når en ydelse på et tidspunkt helt eller delvis betales tilbage, er det vigtigt, at selve
tilbagebetalingen indberettes, sådan at også refusionen eller medfinansieringen kan
blive reduceret. Indberetning om tilbagebetaling skal principielt ske med angivelse af
den periode, som det tilbagebetalte beløb dækker – sådan at perioder med/uden
forsørgelse kan blive præcise. Alle felter i tabellen ovenfor skal altså også udfyldes, når
indberetningen gælder en tilbagebetaling.
Ofte vil tilbagebetalinger blive modtaget i et økonomisystem og ikke i det fagsystem
hvorfra den egentlige ydelse blev udbetalt. I dette tilfælde vil det mest enkle for
myndigheden typisk være at lade økonomisystemet indberette tilbagebetalingen til
eIndkomst. Den præcise model mht tilbagebetaling er under afklaring med STAR.
Projektets foreløbige tidsplan mht dataindberetninger
 Ultimo 2015 – Endelig specifikation af data, der skal indberettes
 2. kvartal 2017 – Endelig beskrivelse af fysisk snitflade, som der indberettes på
 3. kvartal 2017 – Integrationstest kan påbegyndes via teststubbe
 Januar 2018 – Alle integrationer fra myndigheder, a-kasser og fælles projekter
er i produktion og tilgængelige for it-leverandøren af Ydelsesrefusion

