MELLEMKOMMUNAL: DAGTILBUD

Opnå øget indsigt og optimal refusionshjemtagelse vedrørende dagtilbud

Kommunen kan hente mellemkommunal refusion på bruttodriftsudgiften pr. barn. For at sikre en retmæssig refusion, får
kommunen en dybdegående gennemgang af de mellemkommunale refusioner og betalinger på dagtilbudsområderne
og samtidig følger Dataproces kommunens praksis på området.

Fordele og udbytte

Fremgangsmåde

En mellemkommunal specialanalyse på dagtilbudsområdet understøtter kommunens juridiske, økonomiske og
administrative kompetencer, og bidrager desuden med
vidensdeling og sparring.

Dataproces undersøger, om de borgere, der modtager
ydelser inden for dagtilbud i kommunen eller kommunal
medfinansiering, er anbragt i kommunen, eller bosiddende i en anden kommune. Herefter undersøges det, om
kommunen har hjemtaget korrekt refusion for de pågældende borgere.

▪

Identificer og korriger eventuelle uretmæssigheder af
negativ betydning for kommunens refusionshjemtagelse og betaling:
▪ Hentes refusion for alle borgere, der benytter fritvalg?
▪ Hentes refusion for alle udgifter til anbragte borgere, der
har en anden betalingskommune?

▪ Stopper kommunens refusionsbetalinger rettidigt?
▪

▪

Klarlægning af, om eventuelle ukorrekte refusionsbetalinger skal stoppes for fremtiden, eller om der skal laves
tilbagesøgningskrav
Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og
opfølgning

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00
DP@dataproces.dk
www.dataproces.dk

På samme vis undersøges det, om kommunen på dagtilbudsområdet uretmæssigt bliver afkrævet mellemkommunal refusion af en anden kommune, og om denne refusionsbetaling skal stoppes for fremtiden og der skal laves
et tilbagesøgningskrav.
Alle identificerede sager, inkl. fyldestgørende dokumentation, afleveres løbende til kommunen.
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KOMPLET MELLEMKOMMUNAL GENNEMGANG

Dybdegående analyse af kommunens refusioner på det mellemkommunale område
Optimer økonomi, administration og processer på alle mellemkommunale områder og ydelser
via Big Data-analyser
Retmæssig og optimal håndtering af de mellemkommunale refusioner og betalinger er af stor værdi for den enkelte kommune - både på kort og langt sigt. Men kompleks
jura samt mængden af fagsystemer, aktører og data, gør
det vanskeligt at administrere området.
Dataproces tilbyder kommunen en komplet mellemkommunal gennemgang af alle refusionsbærende områder og
ydelser. I gennemgangen analyseres og valideres det komplette datamateriale, dels ved hjælp af specialudviklede
Big Data-analysemodeller bygget over softwarerobotter,
dels ved hjælp af Dataproces’ juridiske ekspertise på området.

Fordele og udbytte
▪

Retmæssig og forøget kommunal refusionshjemtagelse

▪

Overblik og indsigt

▪

Forbedret datakvalitet

▪

Enestående datagrundlag

▪

Fremadrettede anbefalinger

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00
DP@dataproces.dk
www.dataproces.dk

▪

Juridisk opkvalificering, vidensdeling og sparring

▪

En styrkelse af kommunens egne kompetencer

▪

Sammenhængende forløb baseret på erfaring og ekspertise

▪

Procesoptimering på eksisterende sags- og arbejdsgang

▪

Bistand vedr. opkrævning og opfølgning inkluderet

Fokus og indhold
Udgangspunktet for en komplet mellemkommunal gennemgang er et 360-graders dybdegående eftersyn af områderne og ydelserne, der ses i skemaet øverst på siden.
Områderne analyseres i den rækkefølge, kommunen ønsker.
Alle identificerede sager, inkl. fyldestgørende dokumentation, afleveres løbende til kommunen. Efter kommunens
afgørelse, kan den videre dialog omkring opkrævning og
opfølgning overlades til Dataproces uden meromkostning.

