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Økonomiaftalte for 2020 aftaletekst

”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere Mit Overblik, der skal give borgeren adgang til egne
væsentlige data på en lettilgængelig måde i årlige etaper frem mod 2024. På kommunernes område er parterne
enige om, at oplysninger om økonomiske ydelser løbende gøres tilgængelige på Mit Overblik i 2020. På
sundhedsområdet er parterne enige om, at oplysninger fra aftaleoversigt og stamkort tilsluttes Mit Overblik i takt
med kommunernes og regionernes implementering af Et samlet patientoverblik.”
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Betydningen af Økonomiaftale for 2020 for kommunerne
Myndighed

Områder

Data

Kommuner

Økonomiske ydelser

32.30.04 Sygedagpenge
32.24.04 Kontanthjælp
32.24.32 Uddannelseshjælp
32.24.08 Revalidering
32.24.28 Ressourceforløbsydelse
32.24.12 Ledighedsydelse
32.27.10 Fleksløntilskud
32.21.12, 32.21.16, 32.21.20 (udvalgte enkeltydelser
Alle områder vises med udgangen af 2020
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ØKONOMIAFTALE
FOR 2021
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Økonomiaftalte for 2021 aftaletekst

”Regeringen, KL og Danske Regioner har taget de første skridt i etableringen af Mit Overblik, der i årlige etaper
frem mod 2024 skal give borgerne et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og
deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og
regionerne. På kommunernes område er regeringen og KL enige om, at oplysninger om udvalgte sager inden for
arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021, og at udvalgte sager og indsatser
inden for ældreområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021 og 2022.”
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Betydningen af Økonomiaftale for 2021 for kommunerne
Områder

System

KLE 15

Arbejdsmarkedsområdet

Jobcenterløsninger

Arbejdsmarkedsområdet (inden udgangen af 2021):
15.62.05 Dagpenge [jobcenter-fagsystemsag]
15.62.10 Kontanthjælp [jobcenter-fagsystemsag]
15.62.15 Uddannelseshjælp [jobcenter-fagsystemsag]
15.17.06 Sygedagpengeopfølgning
15.17.26 Jobafklaringsforløb
15.17.22 Ressourceforløb
15.20.24 Fleksjob
15.17.12 Revalidering
15.62.40 Ledige selvforsørgende [jobcenter-fagsystemsag]
15.40.10 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og
introduktionsprogram
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Betydningen af Økonomiaftale for 2021 for kommunerne
Områder

System

KLE 27

Ældre- og omsorgsområdet

EOJ
ESDH

Kommunerne skal vise sager og indsatser indenfor ældre- og
omsorgsområdet (KLE 27) for borgerne i 2021/2022:
Personlig eller praktisk hjælp
27.36.04 Personlig og praktisk hjælp SEL §83
(opdelt i to sagstyper, §83.1 personlig pleje og personlig hjælp § 83.2
27.36.06 Rehabiliteringsforløb SEL § 83a
27.36.24 Madservice
Plejehjem og ældrebolig
27.42.08 Optagelse i et plejehjem, beskyttet bolig
eller plejebolig Almenboligloven § 58a
27.45.04 Anvisning til ældrebolig/handicapbolig Almenboligloven §
54
Hjælpemidler mv.
27.60.04 Kropsbårne hjælpemidler* SEL §§ 112 + 113a-b*
27.60.08 Mobilitetshjælpemidler* SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.12 Hjælpemidler (ikke kropsbårne eller
mobilitetshjælpemidler)* SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.16 Forbrugsgoder SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.20 Støtte til bil efter serviceloven SEL §§ 114 + 115*
27.60.24 Boligindretning SEL § 116
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ØKONOMIAFTALE
FOR 2022
ETAPE 3
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Økonomiaftalte for 2022 aftaletekst

”Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service
Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital service. De
fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af offentlige digitale løsninger, så det
bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige
arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet samt drift og udvikling af det digitale
sundhedskort. Regeringen og KL er dertil enige om at fortsætte samarbejdet omkring digitalisering af
kørekortområdet og Mit Overblik. ”
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Betydningen af Økonomiaftale for 2022 for kommunerne
Myndighed

Områder

Data

Kommuner

Ældre- og omsorgsområdet
Teknisk område
Socialområdet
Sundhedsområdet

•
•
•

•
•
•

Udvalgte sager på det tekniske område vedr. byggeri,
veje og trafik
Udvalgte sager og indsatser på sundhedsområdet for
voksne
Udvalgte sager og indsatser på socialområdet for
voksne
Udvalgte sager og indsatser på ældreområdet –
fortsættelse fra etape 2
Pilot på gæld og betalinger
Mulighed for pilot om aftaler og frister, fx med
udgangspunkt i arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesområdet

Alle områder vises med udgangen af 2022

Parterne er derudover enige om at fortsætte arbejdet med at afsøge mulighederne for, at det bliver muligt at
tilgå konkrete dokumenter i Digital Post via Mit Overblik og mulighederne for, at pårørende kan få adgang til
Mit Overblik med en fuldmagt, hvis en borger ikke er i stand til at varetage egne forhold digitalt.
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Dataområder og fagsystemer
For at visning af ØA22 dataområder kan realiseres, skal den enkelte kommune sikre at nedenstående dataområder og
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fagsystemer er tilsluttet de fælleskommunale indekser i løbet af 21 og 22 (og gerne så tidligt som muligt):

KLE område

Dataområde

KLE 27

Ældre- og omsorgsområdet (fortsættelse af ØA 21)

KLE 27

Socialområdet (sager og indsatser for voksne)

KLE 29

Sundhedsområdet (sager og indsatser for voksne)

KLE 02 og KLE 05

Teknisk område (sager)

Fagsystem områder
•

EOJ systemer

•

ESDH systemer

•

ESDH systemer

Efterfølgende specificeres hvilke specifikke KLE numre, der skal omfattes af tilslutningen de fælleskommunale indekser og
efterfølgende udstilles via Borgerblikket (aktivering via Borgerblikkets administrationsmodul).
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Specifikke KLE 27 numre: Ældre- og omsorgsområdet (ØA 21 fortsættelse)
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Fortsættelse af ØA 21 - alle kommuner skal således vise sager og indsatser for nedenstående KLE numre:
•
•
•
•

Personlig eller praktisk hjælp
27.36.04 Personlig og praktisk hjælp SEL §83
(opdelt i to sagstyper, §83.1 personlig pleje og personlig hjælp § 83.2
27.36.06 Rehabiliteringsforløb SEL § 83a
27.36.24 Madservice

•
•
•

Plejehjem og ældrebolig:
27.42.08 Optagelse i et plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig Almenboligloven § 58a
27.45.04 Anvisning til ældrebolig/handicapbolig Almenboligloven § 54

•

Hjælpemidler mv. (er ikke en del af FSIII. Det betyder, at kommuner kan have egen systematik ift. indsatser, som ikke nødvendigvis følger
deres ”sagskategorier”)
27.60.04 Kropsbårne hjælpemidler* SEL §§ 112 + 113a-b*
27.60.08 Mobilitetshjælpemidler* SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.12 Hjælpemidler (ikke kropsbårne eller mobilitetshjælpemidler)* SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.16 Forbrugsgoder SEL §§ 112 + 113a-b
27.60.20 Støtte til bil efter serviceloven SEL §§ 114 + 115*
27.60.24 Boligindretning SEL § 116

•
•
•
•
•
•

For at realisere værdien og opdage eventuelle fejl/mangler tidligt bør data bør vises løbende i det tempo, det bliver tilgængeligt i
indekserne (altså i umiddelbar forlængelse af tilslutning).
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Specifikke KLE 27 numre: Socialområdet (sager og indsatser for voksne)
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Som en del af ØA 22 skal der vises sager og indsatser for nedenstående KLE numre, fortsættes på næste side:
•
•
•

27.35 Almene tilbud
27.35.16 Gruppebaseret tilbud om hjælp og støtte
27.35.20 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

•
•
•

27.36 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.
27.36.12 Socialpædagogisk bistand (hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning)
27.36.16 Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven

•
•
•
•
•
•
•

27.39 Frit valg, privat hjælper, borgerstyret personlig assistance m.v.
27.39.00 Frit valg, privat hjælper, borgerstyret personlig assistance m.v. i almindelighed
27.39.04 Frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp
27.39.08 Privat hjælper til personlig og praktisk hjælp
27.39.12 Fleksibel hjemmehjælp
27.39.16 Fritvalgsordning og tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.
27.39.20 Borgerstyret personlig assistance

•
•

27.45 Boligtilbud for ældre og personer med handicap
27.45.12 Almene ældre og handicapboliger efter almenboliglovens § 105

•
•

27.48 Ledsagelse og kontaktperson
27.48.04 Ledsageordning - §97 sager og §98 sager
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Specifikke KLE 27 numre: Socialområdet (sager og indsatser for voksne)
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27.51 Behandling efter serviceloven*
27.51.04 Behandlingstilbud for stofmisbrugere*
27.51.08 Behandlingstilbud efter SEL § 102*
27.54 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
27.54.00 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i almindelighed
27.54.04 Beskyttet beskæftigelse
27.54.08 Aktivitets- og samværstilbud (væresteder, daghjem m.v.)
27.57 Botilbud
27.57.00 Botilbud i almindelighed
27.57.04 Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107
27.57.08 Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
27.57.16 Midlertidige botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem ogherberger)
27.63 Pasning af nærtstående med handicap
27.63.00 Pasning af nærtstående med handicap i almindelighed
27.63.04 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
27.66 Magtanvendelse m.v.
27.66.08 Magtanvendelse, voksne
27.66.12 Tryghedsskabende velfærdsteknologi

For at realisere værdien og opdage eventuelle fejl/mangler tidligt bør data bør vises løbende i det tempo, det bliver tilgængeligt i
indekserne (altså i umiddelbar forlængelse af tilslutning).
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Specifikke KLE 29 numre: Sundhedsområdet (sager og indsatser for voksne)
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Som en del af ØA 22 skal der vises sager og indsatser for nedenstående KLE numre:
•
•
•

29.09 Forebyggelse og sundhedsfremme
29.09.04 Borgerrettet forebyggelse
29.09.08 Patientrettet forebyggelse

•
•

29.18 Hjemmesygepleje
29.18.00 Hjemmesygepleje i almindelighed

•
•
•
•

29.21 Genoptræning og fysioterapi efter sundhedsloven
29.21.00 Genoptræning og fysioterapi efter sundhedsloven i almindelighed
29.21.04 Genoptræning efter sundhedsloven
29.21.08 Fysioterapi m.v., vederlagsfri behandling

•
•

29.27 Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
29.27.00 Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven i almindelighed

For at realisere værdien og opdage eventuelle fejl/mangler tidligt bør data bør vises løbende i det tempo, det bliver tilgængeligt i
indekserne (altså i umiddelbar forlængelse af tilslutning).
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Specifikke KLE 02 numre: Teknisk område (sager)
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Som en del af ØA 22 skal der vises sager og indsatser for nedenstående KLE numre:
•
•
•
•
•
•
•
•

02.00 Byggeri
02.00.00 Byggeri i almindelighed
02.00.05 Midlertidig rådighed over naboejendomme
02.00.06 Byggesagsgebyrer
02.00.08 Lovstridigt byggeri
02.00.11 Vedligeholdelse af private grunde
02.00.14 Skiltning, lysinstallationer o. lign
02.00.20 Ejendomsregistrering

•
•

02.25 Brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
02.25.00 Brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder i almindelighed

•
•
•
•
•
•

02.34 Byggetilladelse og anmeldelse om byggearbejde
02.34.00 Byggetilladelse og anmeldelse om byggearbejde i almindelighed
02.34.02 Byggetilladelse
02.34.18 Byggemyndighedens kontrol
02.34.24 Byggearbejder der kan udføres uden byggetilladelse
02.34.30 Nedrivning af bebyggelse

For at realisere værdien og opdage eventuelle fejl/mangler tidligt bør data bør vises løbende i det tempo, det bliver tilgængeligt i
indekserne (altså i umiddelbar forlængelse af tilslutning).
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Specifikke KLE 05 numre: Teknisk område (sager)
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Som en del af ØA 22 skal der vises sager og indsatser for nedenstående KLE numre:

•
•

05.01 Offentlige veje
05.01.10 Adgangsforhold til offentlige veje

•
•

05.02 Private fællesveje/stier
05.02.10 Overkørsler og overgange - private fællesveje

•
•
•

05.14 Råden over vejareal
05.14.04 Anbringelse af containere, materiel og lignende genstande på vej
05.14.05 Stadepladser - genstande på vejareal

For at realisere værdien og opdage eventuelle fejl/mangler tidligt bør data bør vises løbende i det tempo, det bliver tilgængeligt i
indekserne (altså i umiddelbar forlængelse af tilslutning).

