
 

 

   

  

Afsluttende rapport for initiativ 6.3: ”eIndkomst fjerner 

dobbeltarbejde” 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 6.3 eIndkomst fjerner dobbeltarbejde 

Initiativnavn eIndkomst fjerner dobbeltarbejde  

Ministerium Beskæftigelsesministeriet 

Institution Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Budget og finansiering Der er afsat 5,8 mio. kr. på § 07.12.04.10 til ESK-aktiviteter.  

Ansvarlig for statusrapportering Mie Skovbæk Mortensen 

Formand for følge-/arbejdsgruppe Ronnie Eriksson (pr. 25. januar 2016: Søren Beltofte) 

Projektleder Anders Elbo 

Projektejer Mie Skovbæk Mortensen 

Programleder Kirsten Brix Pedersen 

Starttidspunkt  01.08.12 

Sluttidspunkt Ikke afsluttet endnu 

Øvrige kommentarer Skulle oprindeligt være afsluttet 31.12.15 

 

Resultater 

Indkomstbegreber, periodiseringsbestemmelser m.v. skal så vidt muligt tilpasses i 

faglovene, så indkomstregistret i væsentligt større omfang kan anvendes direkte i 

den løbende administration og til efterfølgende kontrol. Ved fuld udrulning 

bidrager modellerne til en mere automatisk og effektiv sagsbehandling i 

kommunerne og i Udbetaling Danmark.  

 

Status for eIndkomst-modellerne er:  
 

1. eIndkomstmodeller på pension og sygedagpenge trådte i kraft den 1. 

januar 2015.  

 

2. eIndkomstmodeller på økonomisk friplads og boligstøtte trådte i kraft 

januar 2016. 

 

3. eIndkomstmodel på barsel er under udarbejdelse og forventes tidligst i 

2017. 

 

4. eIndkomstmodel for kontanthjælp: Medio 2015 har STAR uden for 

initiativet fået udarbejdet en konsulentrapport med forslag til 
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regeltilpasninger mv. på kontanthjælpsområdet. Delprojektet vedr. 

kontanthjælp under 6.3 er på den baggrund blevet slutrapporteret i 

digitaliseringsstrategiens projektstyringsværktøj. Vedr. det fortsatte arbejde 

på kontanthjælpsområdet kan følgende oplyses: 

 I ØA16 er der enighed om at regeringen vil inddrage KL i det videre 

arbejde med at udarbejde forslag til en konkret model for anvendelse 

af e-indkomst mv. på kontanthjælpsområdet med henblik på sikre en 

mere enkel, effektiv og ensartet administration. 

 Af lovforslag L 113 (2015/16) om kontanthjælpsloft mv. fremgår 

følgende: ”Der vil blive iværksat et arbejde sammen med KL, som skal 

forberede overflytning af den samlede administration af særlig støtte 

fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette arbejde forventes 

gennemført i sammenhæng med digitalisering af kontanthjælp i 

forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2016.” 

 Arbejdet som nævnt i ØA16 og L 113 igangsættes medio 2016. 
 

Økonomi 

eIndkomst-projektet har været forankret i Styregruppen for Effektiv 
Sagsbehandling og Kontrol (ESK). Der var afsat 5,8 mio. kr. til ESK på § 
07.12.04.10. I alt er forbrugt 5,9 mio. kr. på ESK-aktiviteter.   
 

Fremtidigt ejerskab 

STAR vil stå for det videre arbejde med udarbejdelse af modeller for 

barselsdagpenge og kontanthjælp. Udarbejdelsen vil ske under løbende 

inddragelse af bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, Skatteministeriet og KL.  


