FØRTIDSPENSION
Kontrollér og optimer processer og refusioner på førtidspensionsområdet
At kontrollere mellemkommunale refusioner og betalinger kan være tungt og tidskrævende. Områdets lovkompleksitet er stor, og adgangen til relevante informationer
udfordres af både forskellige fagsystemer, overgangen til
Udbetaling Danmark, opgørelser i STAR Lis Refusion samt
Ydelsesrefusion.
På grund af fagsystemernes kompleksitet er det ofte vanskeligt at realisere alle de økonomiske gevinster, der ligger
gemt i data. Via Big Data-analyser hentes, renses og flettes
data på tværs af fagsystemer. Gennemgangen bygger på
specialudviklede og juridisk funderede Big Data-modeller
med hvilke Dataproces finder de førtidspensionssager,
hvor data indikerer et manglende eller mangelfuldt krav.
Førtidspensionsanalysen er målrettet de to konkurrerende refusionsregler: Institutions- og 6-årsreglen, men giver
også et indblik i hvilke systemfejl kommunen ufrivilligt er
offer for og om kommunen betaler for borgere, den ikke
er forpligtet til.

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
www.dataproces.dk/kontakt
Salg@dataproces.dk

Viden og sparring
Dataproces tilbyder sammen med analysen juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning samt sager, der sendes i Ankestyrelsen.
Ud over at berigtige kommunens mellemkommunale refusioner og betalinger, danner analyserne udgangspunkt
for en retmæssig optimering og validering af områdets
sagsgange og datakvalitet fremadrettet. Dataproces kan
være behjælpelig med konkrete forslag til, viden om og
sparring på, hvordan specifikke udfordringer i kommunens sags- og arbejdsgange på området kan overvindes,
så kommunen fremadrettet er rustet til, i vid udstrækning,
selv at finde og forebygge de identificerede fejltyper.

Fordele og udbytte
▪

Dybdegående gennemgang af alle førtidspensionssager
inden for hhv. Institutions- og 6-årsreglen

▪

Kontrol af, om kommunen betaler for borgere, den ikke
er forpligtet til, eller om den hjemhenter de refusioner,
den har krav på

▪

Hjælp til at navigere i forskellige (konkurrerende) regelsæt og komplekst data

▪

Opdatering på lovgivningen på førtidspensionsområdet

▪

Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

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

▪

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 nederst 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.

Ældre
Boligstø�e
Skole
Skoleudgi�er �l
anbragte børn
Grænsekrydsere

Dag�lbud
Udgi�er �l
anbragte børn
Grænsekrydsere

Før�dspension

Børn/e�erværn

Plejehjem/ældrebolig
Fly�eret

Voksen/handicap

Arbejdsmarked

Plejefamilier

Anbringelsesudgi�er

Kontanthjælp

E�erværn

Bostø�e

Beskæ�igelsesindsats

Overgang �l
voksenanbringelse

Samværs�lbud

Revalidering

Hjælpemidler

Ressourceforløb

STU

STU

Kontakt Dataproces

www.dataproces.dk

Om Dataproces

Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og
i særdeleshed for de danske kommuner.
Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.
Dataproces …vi skaber værdi med data!

