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udbetaling danmark=
Kommunal medfinansiering
– overordnet opgavedelingoverordnet opgavedeling 

De ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler, finansieres på samme måde som før etableringen af  Udbetaling  
Danmark. Det betyder, at Udbetaling Danmark skal have penge tilført fra stat og kommuner. Statens andel overføres 

t ti k f t t li SKB k t til d Udb t li D k k t i SKB d t kk f å Udb t liautomatisk fra en statslig SKB-konto til den Udbetaling Danmark-konto i SKB, som der trækkes fra, når Udbetaling 
Danmark udbetaler.

For ydelser, hvor der er kommunal medfinansiering, skal Udbetaling Danmark have overført penge fra kommunerne til 
Udbetaling Danmarks konto i SKB Det sker via systemet KMFUdbetaling Danmarks konto i SKB. Det sker via systemet KMF.

Den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark for så vidt angår kommunal 
medfinansiering er følgende:

Udbetaling Danmark leverer hver måned bogføringsdata til kommunerne og initierer overførsel af den kommunale andel 
fra kommunernes OBS-konti. Udbetaling Danmark stiller detaildata til rådighed for kommunerne.

Kommunerne modtager bogføringsdata som i dag og sikrer, at der er dækning på de konti, som den kommunale 
medfinansiering overføres framedfinansiering overføres fra. 

.  
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udbetaling danmark=
Mellemkommunal udligning 
– overordnet opgavedelingoverordnet opgavedeling

For en række boligstøtte- og pensionssager er betalingskommunen en anden end opholdskommunen. Det drejer sig 
primært om kommunale mellemværender, der opstår, når opholdskommunen medvirker ved indflytning på et plejehjem eller 

d li b li i d kanden særlig bolig i en anden kommune. 

Da finansieringen af den kommunale andel af udbetalt boligstøtte og pension i første omgang hentes hos 
opholdskommunerne - via KMF - er der behov for en efterfølgende mellemkommunal udligning af udgifter vedrørende 
ådsådanne sager.

Den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark for så vidt angår  mellemkommunal 
udligning er følgende:

Kommunerne leverer de relevante oplysninger om ophold på plejehjem eller anden særlig bolig, som giver anledning til 
mellemkommunal udligning.

Udbetaling Danmark sikrer, at de kommunale mellemværender vedrørende boligstøtte og pension udlignes.

.  
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udbetaling danmark=KMF – kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering, KMF:

Når Udbetaling Danmark udbetaler ydelser, med kommunal medfinansiering, skal der hentes 
penge hos kommunerne. Det gælder primært udbetaling af førtidspension, varmetillæg til 
pensionister og boligstøtte, men også udbetaling af barselsdagpenge, når de vedrører pasning 
af alvorligt syge børn. Mere generelt udtrykt gælder det samtlige ydelser, hvor der i dag er en 
statsrefusion, der er forskellig fra 100 pct. 

KMF - Kommunal 
medfinansiering

, g p

Ved disse ydelser skal Udbetaling Danmark levere bogføringsdata til kommunerne, og der skal 
overføres beløb fra de kommunale OBS-konti til den Udbetaling Danmark-konto i SKB, hvorfra 
de udbetalte ydelser trækkes. Udbetaling Danmark initierer overførslerne via KMD Udbetaling. 
så kommunen ikke selv skal foretage overførslenså kommunen ikke selv skal foretage overførslen.

Til at håndtere dette er der udviklet et nyt system i KMD-regi: KMF (for Kommunal 
MedFinansiering). 

KMF t t dt t kti f f t f b li t tt i b lKMF-systemet modtager transaktioner fra fagsystemerne for boligstøtte, pension og barsel en 
gang om måneden pr. ydelse. Fagsystemerne danner og leverer data til KMF i forbindelse med 
de store månedskørsler. Pensionssystemet og barselssystemet leverer data pr. kommune på 
personniveau. Boligstøtte leverer data på sumniveau , således at der leveres summer pr. 
kommune og pr. ydelsesart.g p y

I de data, som fagssytemerne danner til KMF, indgår samtlige ydelsesarter med kommunal 
medfinansiering. Beløbene er den rene kommunalandel brutto, dvs. før skat og ekskl. 
statsandelen. Ydelserne bliver henregnet til den kommune, som ydelsesmodtageren har bopæl i 
på kørselstidspunktet Det sker ved at fagsystemet finder bopælskommunen ved opslag i P-

4

på kørselstidspunktet. Det sker ved, at fagsystemet finder bopælskommunen ved opslag i P-
data, når transaktionerne til KMF dannes. 



udbetaling danmark=KMF – kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering, KMF (fortsat):

På grundlag af de transaktioner, som fagsystemerne sender til KMF, danner KMF transaktioner 
til KMD Udbetaling (kommunens), der efterfølgende initierer en automatisk pengeflytning fra 
kommunen til Udbetaling Danmark. KMF danner bogføringsdata til både kommuner og 
Udbetaling Danmark på sumniveau, svarende til de beløb, der overføres fra kommunernes OBS-
konti til Udbetaling Danmark. Kommunerne vil modtage bogføringsdata som i dag.g g g g g

Kommunerne kan udsøge detaildata direkte i KMF-systemet. Kommunerne har derved mulighed 
for at opløse de bogførte summer. Udsøgte detaildata kan eksporteres til fx excel til videre 
bearbejdning. Kommunerne har således mulighed for at anvende detaildata fra KMF til analyser 
budgetstøtte mvbudgetstøtte mv.
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udbetaling danmark=Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning:

Den typiske refusionssag opstår, hvor en pensionist flytter til en institution, ældrebolig eller 
lignende i en anden kommune. Flytning til en af de særlige boliger, der er omfattet af 
retssikkerhedslovens par. 9c, i en anden kommune medfører, at det er fraflytningskommunen, 
der skal bære udgifterne til pension og eventuel boligstøtte (statsrefusionen fraregnet). I disse 
situationer har tilflytningskommunen derfor ret til refusion fra fraflytningskommunen, og der y g y g , g
foreligger en sag med pligtrefusion.

Ud over disse refusionssager er der frivillige refusionssager, som opstår, hvor der indgås en 
frivillig aftale mellem to kommuner om refusion i forbindelse med en borgers flytning fra den ene 
kommune til en institution eller lignende i den anden kommunekommune til en institution eller lignende i den anden kommune.

Endvidere opstår refusionssager, når førtidspensionister flytter fra den kommune, der har tilkendt 
førtidspensionen. Tilkendelseskommunen er forpligtet til at bære den kommunale andel af 
pensionsudgifterne i 6 år efter tilkendelsen. Såfremt førtidspensionisten - med 
tilk d l k d i k fl tt til i tit ti ll d f f li b litilkendelseskommunens medvirken - flytter til institution eller anden form for særlig bolig 
(retssikkerhedslovens par. 9c) forlænges 6-års-perioden.

Processen for mellemkommunal udligning er forskellig for boligstøtte og pension.

Mellemkommunal 
udligning - boligstøtte

1. Boligstøtte
Boligstøttesystemet danner en liste med nettoafregningsbeløbene for samtlige kommuner.

Boligstøttesystemet gør op, hvor meget kommune XX skal betale i refusion til andre kommuner 
og hvor meget kommune XX skal modtage i refusion fra andre kommuner Forskellen mellem
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og, hvor meget kommune XX skal modtage i refusion fra andre kommuner. Forskellen mellem 
kommune XX’s skyldige og tilgodehavende refusion, der selvsagt kan være både positiv og 
negativ, udgør kommune XX’s nettomellemværende med de øvrige kommuner. 



udbetaling danmark=Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning (fortsat):

Det betyder, at kommune A’s refusion kan klares med blot én transaktion. 

Udbetaling Danmark bliver mellemled for udligningen. Kommuner, der netto skal betale refusion, 
betaler til Udbetaling Danmark, og Udbetaling Danmark betaler til de kommuner, der netto skal 
modtage refusion. Udbetaling Danmark sender en opkrævning til de kommuner, der netto skal g g p g ,
betale, og overfører beløb via kommunernes NemKonto til de kommuner, der netto skal 
modtage. 

De samlede betalinger til Udbetaling Danmark vil være lig med de samlede udbetalinger fra 
Udbetaling DanmarkUdbetaling Danmark. 

Grundlaget for udligningen er en registrering i boligstøttesystemet, der fortæller, at der for den 
konkrete boligstøttesag skal hentes refusion fra kommune XX. 

Id t k ikk h d til b li t tt t t d t Udb t li D k d k lIdet kommunerne ikke har adgang til boligstøttesystemet, er det Udbetaling Danmark, der skal 
opdatere registreringen. Det sker på grundlag af oplysning fra kommunerne om tilflyttere med 
tilknyttet refusion. Hvis kommunen opretter en refusionssag i KMD Sag, vil Udbetaling Danmark 
kunne få et advis fra KMD Sag, og på grundlag af det opdatere boligstøttesystemet. 

Mellemkommunal 
udligning - pension

Kommuner, der ikke anvender KMD Sag, må give Udbetaling Danmark besked på anden vis.

2. Pension
For pension er der etableret systemunderstøttelse til at håndtere afregningen kommunerne 
imellem Den mellemkommunale afregning (MAF) er en integreret del af pensionssystemet Det
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imellem. Den mellemkommunale afregning (MAF) er en integreret del af pensionssystemet. Det 
betyder, at hvis der er indrapporteret en betalingskommune til pensionssystemet for en given 
pensionssag, så der flyttes der automatisk penge fra den kommune, der skal bære den 
kommunale andel, til den aktuelle bopælskommune. Naturligvis under forudsætning af, at begge



udbetaling danmark=Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning (fortsat):

kommuner er tilmeldt den mellemkommunale afregning. 

Systemet holder selv styr på 6-årsperioden, ligesom systemet selv forlænger 6-årsperioden, hvis 
der er indrapporteret institutionsophold. 

Det er kommunernes ansvar, at sikre, at oplysning om institutionsophold og refusion som følge 
heraf tilvejebringes. Kommuner får adgang til at opdatere institutionsophold direkte i
pensionssystemet. Det betyder, at Udbetaling Danmark faktisk ikke er involveret i processen. 

Kommunerne har mulighed for at udsøge posteringer i MAF-systemet med henblik på kontrol afKommunerne har mulighed for at udsøge posteringer i MAF-systemet med henblik på kontrol af 
den gennemførte udligning.

Eventuelle uoverensstemmelser i kølvandet på en gennemført mellemkommunal udligning klarer 
kommunerne indbyrdes via bilateral dialog.  
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