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Mellemkommunal refusion på Boligstøtte
Fra den 11. til den 12. november 2016 gennemfører vi årsomregningen for bolig-
støtte. Det betyder blandt andet, at der bliver dannet nye indkomstgrundlag for 
boligstøttemodtagerne, der gælder fra den 1. januar 2017. Samtidig reguleres 
satserne, og den mellemkommunale refusion opgøres. 

Dene artikel beskriver proceduren for den mellemkommunale refusion, og 
hvordan I kan kontrollere, at de beløb, der udbetales eller opkræves, er korrekte. 
Forretningsgangen er aftalt og udarbejdet i samarbejde med KL. 

Hvilke sager er med i den mellemkommunale refusion? 
Ligesom sidste år er det Udbetaling Danmark, der opkræver og udbetaler den 
mellemkommunale refusion til den enkelte kommune. Registreringerne i KMD 
Boligstøtte er baseret på de indberetninger, som kommunerne har foretaget 
inden den 28. oktober 2016. 

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at sagen indgår i beregningen af den 
mellemkommunale refusion: 
•	 Der skal være udbetalt boligstøtte i 2016 
•	 Kommunen skal inden den 28. oktober 2016 have indberettet den mellem-

kommunale refusion med oplysning om navn og kommunenummer på beta-
lingskommunen samt borgers cpr.nr. 

•	 Betalingskommunen skal fremgå på sagen på tidspunktet for gennemførslen 
af årsomregningen 

Hvordan afregnes sager om mellemkommunal refusion, der er 
stoppet i løbet af 2016? 
Liste LL127, som bliver dannet ved årsomregningen den 11. november 2016, inde-
holder ikke oplysninger om mellemkommunal refusion på sager, der er stoppet i 
løbet af 2016. Dette skyldes, at Udbetaling Danmark sletter betalingskommunen 
på sagen, når vi får besked om stop af mellemkommunal refusion, samt at det 
på nuværende tidspunkt ikke er muligt at periodeafgrænse betalingskommune 
på sagen. Det vil dog blive håndteret, når boligstøttesystemet bringes i udbud. 

Kommunerne skal i disse tilfælde selv indhente oplysninger om boligstøtte og 
derefter indbyrdes afregne den mellemkommunale refusion, da KMD boligstøtte 
kun kan afregne mellemkommunal refusion for de sager, hvor der ved årsomreg-
ningen er registreret en betalingskommune på sagen. 
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Fremadrettet skal kommunerne tage stilling til og oplyse Udbetaling Danmark 
om, hvornår betalingskommunen skal slettes, hvis den mellemkommunale refu-
sion stopper i løbet af året. 

Hvis en betalingskommune bliver slettet i løbet af året, vil der ikke automatisk 
blive afregnet mellemkommunal refusion for den del af året, hvor den mellem-
kommunale refusion var gældende. Det anbefales derfor, at betalingskommunen 
først slettes ved årsskiftet, så refusionsoplysningerne kommer med på LL127. 
Kommunerne kan så ud fra listen afregne en eventuel difference i den mellem-
kommunale refusion med anden kommune. 

Hvordan får kommunerne adgang til listerne? 
Når den mellemkommunale refusion er afviklet, bliver der dannet en række lister 
i Doc2archive, som kommunerne har adgang til den 13. november 2016. 

I	skal	bruge	følgende	rolleprofiler	for	at	få	adgang	til	listerne:	
•	 ON-AUT	(generel	rolleprofil)	
•	 ONBOLIGS	(adgang	til	boligsikringslister)	

Der er følgende lister i Doc2archive: 
•	 LL	111	Registrantlisten	(oversigt	over	boligsikringsmodtagere	i	2016)	-	ligger	

i BOT-DIV-S 
•	 VL	111	Registrantlisten	(oversigt	over	boligydelsesmodtagere	i	2016)	-	ligger	

i BOT-DIV-Y 
•	 LL	112	Refusion	fra	andre	kommuner	(boligsikring)	-	ligger	i	BOT-DIV-S	
•	 VL	112	Refusion	fra	andre	kommuner	(boligydelse)	-	ligger	i	BOT-DIV-Y	
•	 LL 127 Liste over mellemkommunal refusion. Ny liste, der både indeholder 

boligsikring og boligydelse - ligger i BOT-DIV-S 

Listen LL 127 viser på cpr-niveau de sager, hvor kommunen har mellem-
kommunal refusion til gode, samt de sager, hvor kommunen skal betale refu-
sion til en anden kommune. I begge situationer kan I se relationen til den anden 
kommune,	 som	 borgeren	 er	 flyttet	 til	 eller	 fra.	 Det	 er	 ud	 for	 den	 enkelte	 sag	
markeret, hvor meget kommunen har til gode eller skal betale. Listen indeholder 
til sidst en beregning af nettoresultatet. Dette resultat kan enten være positivt 
eller negativt, alt efter om kommunen har penge til gode eller skal betale. 

Udbetaling eller opkrævning af mellemkommunal refusion 
Når den mellemkommunale refusion er opgjort, sender vi et brev til den enkelte 
kommune med oplysning om nettoresultatet. Hvis kommunen har penge til 
gode, bliver beløbet indsat på kommunens NemKonto. Hvis netto-resultatet 
derimod viser, at kommunen skal betale et beløb, modtager kommunen i starten 
af december 2016 en elektronisk faktura fra os med betalingsfrist på 14 dage. 

Vi har ikke mulighed for at rette i nettoresultatet, men opkræver eller udbetaler 
det beløb, som LL 127 viser. Det betyder, at vi udbetaler eller opkræver netto-
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resultatet, selvom kommunen er uenig. I skal så efterfølgende internt afgøre og 
afregne de konkrete sager, I er uenige om, sådan som I tidligere har gjort. 

Hvis kommunen mangler refusion 
Kommunen kan på følgende vis kontrollere, at der er opkrævet refusion vedrø-
rende frivillige aftaler og pligtmæssig refusion for alle relevante borgere: 

1. Find kommunens interne liste over sager, hvor kommunen har et refusions-
tilsagn fra andre kommuner (vedrørende alle sagsområder - fx pension eller     
boligstøtte)	

2. Sammenhold kommunens interne liste med LL/VL 111. På baggrund heraf 
kan I vurdere, hvor mange af disse sager, der er relevante i forhold til 
boligstøtte 

3. Sammenhold de relevante boligstøttesager med LL 127 

Hvis I bliver opmærksomme på, at LL 127 ikke er komplet, skal I selv beregne 
den mellemkommunale refusion for de konkrete sager og sende en opkrævning 
til den relevante kommune. I beregner den mellemkommunale refusion ud fra 
indholdet af LL 111 og VL 111. 

Sådan beregnes mellemkommunal refusion ud fra LL 111: 
1. Ud for den enkelte person i kolonne ”BOS IALT” står den udbetalte boligstøtte 
2. Træk 50 % i statsrefusion fra den udbetalte boligstøtte 
3. Restbeløbet faktureres til betalingskommunen. 

Sådan beregnes mellemkommunal refusion ud fra VL111: 
1. Ud for den enkelte person i kolonne ”BOY IALT” står den udbetalte boligstøtte 
2. Træk statsrefusionen fra den udbetalte boligstøtte. Statsrefusionen udgør 

75	%	på	boligydelse	 (folkepensionister	og	 førtidspensionister	 før	2003)	og	
50	%	på	boligsikring	(førtidspensionister	fra	2003).	Typen	af	førtidspension	
ses i pensionssystemet. Alternativt kan refusionsprocenten fastsættes ud 
fra boligstøttesagstypen på VL111 

3. Restbeløbet faktureres til betalingskommunen 

Udbetaling Danmark skal have besked via et tværgående manuelt advis eller via 
sikker post/digital post til udbetalingdanmark@atp.dk, hvis der skal foretages en 
indberetning af en betalingskommune for 2015.

Hvis kommunen er opkrævet for meget i refusion 
Kommunen kan på følgende vis kontrollere, at der kun er opkrævet refusion 
vedrørende borgere, hvor der er en frivillig aftale eller pligt til at betale refusion: 
1. Find kommunens egen liste over afgivne refusionstilsagn 
2. Sammenhold kommunens egen liste med LL 127 

Hvis I mener, at der er registreret for mange borgere på LL 127, skal I sende en 
opkrævning for de konkrete sager til den relevante kommune. 
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Udbetaling Danmark skal have besked via et tværgående manuelt advis eller via 
sikker post/digital post til udbetalingdanmark@atp.dk, hvis der skal indberettes 
en ændring til den betalingskommune, der i øjeblikket er registreret for 2016. 

Uenighed mellem kommuner 
Hvis der er uenighed mellem kommuner om pligten til at betale refusion, kan 
spørgsmålet indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 61. 

Hvis I har øvrige spørgsmål, kan I kontakte Sektionschef Regin Barfod via mail 
på reb@atp.dk


