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Dybdegående analyse af kommunens refusioner på det mellemkommunale område
Optimer økonomi, administration og processer på et eller flere områder - eksempelvis: 

MELLEMKOMMUNALE SAGER

Skole og dagtilbud

Førtidspension

Børn og unge Juridisk Tunge Sager

Arbejdsmarked

Ældre

En gennemgang og vurdering af sager med et van-
skelig juridisk eller bevismæssigt tema, f.eks. sager, 
der forventes at komme for Ankestyrelsen. Des-
uden klarhed i forhold til regler og praksis - uden 
økonomisk risiko. 

En gennemgang af kommunens sager med børn og 
unge anbragt i plejefamilie eller institution enten 
i eller udenfor kommunen. Dette med henvisning 
til de komplekse regler for efterværn i  forhold til 
bevilling, igangsætning og div. foranstaltninger.

En gennemgang af området identificerer tilfælde, 
hvor der kan hentes refusion på skole- og daginsti-
tutionsområdet ved anbringelser og jf. fritvalgsreg-
lerne. Om muligt ses også gerne på nært beslæg-
tede kommunale ydelser samt SFO’er og klubber.

En gennemgang af alle de førtidspensionister kom-
munen har haft udgifter til inden for de sidste tre 
år, både mellemkommunalt og via Udbetaling Dan-
mark. Området er et af de mest komplekse hvad 
angår lovgivning og fagsystemer. 

En gennemgang af det tilbud, der er givet jf. visi-
tationen. Stemmer det med refusionstilsagnet, 
og bliver der hjemtaget refusion på udgifter i for-
bindelse med anbringelsen? Fritvalgsreglerne og 
adressehistorik er vigtige elementer. 

En gennemgang af arbejdsmarkedsområdet giver 
overblik over, hvor indsatsen fungerer, og hvor der 
skal sættes ind. Primært fokus er på kontant- og 
uddannelseshjælp. Ofte hjemtages der refusion på 
anbringelsen, men ikke på de sideløbende udgifter.
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Dybdegående analyse af kommunens refusioner på det mellemkommunale område

Fordele og udbytte

Fokus og indhold

Optimer økonomi, administration og processer på alle mellemkommunale områder og ydelser 
via Big Data-analyser
Retmæssig og optimal håndtering af de mellemkommu-
nale refusioner og betalinger er af stor værdi for den en-
kelte kommune - både på kort og langt sigt. Men kompleks 
jura samt mængden af fagsystemer, aktører og data, gør 
det vanskeligt at administrere området.

Udgangspunktet for en komplet mellemkommunal gen-
nemgang er et 360-graders dybdegående eftersyn af om-
råderne og ydelserne, der ses i skemaet øverst på siden. 
Områderne analyseres i den rækkefølge, kommunen øn-
sker.
Alle identificerede sager, inkl. fyldestgørende dokumenta-
tion, afleveres løbende til kommunen. Efter kommunens 
afgørelse, kan den videre dialog omkring opkrævning og 
opfølgning overlades til Dataproces uden meromkostning.

 ▪ Retmæssig og forøget kommunal refusionshjemtagelse

 ▪ Overblik og indsigt

 ▪ Forbedret datakvalitet 

 ▪ Enestående datagrundlag

 ▪ Fremadrettede anbefalinger 

Dataproces tilbyder kommunen en komplet mellemkom-
munal gennemgang af alle refusionsbærende områder og 
ydelser. I gennemgangen analyseres og valideres det kom-
plette datamateriale, dels ved hjælp af specialudviklede 
Big Data-analysemodeller bygget over softwarerobotter, 
dels ved hjælp af Dataproces’ juridiske ekspertise på om-
rådet.

KOMPLET MELLEMKOMMUNAL GENNEMGANG

 ▪ Juridisk opkvalificering, vidensdeling og sparring

 ▪ En styrkelse af kommunens egne kompetencer

 ▪ Sammenhængende forløb baseret på erfaring og eks-
pertise 

 ▪ Procesoptimering på eksisterende sags- og arbejdsgang

 ▪ Bistand vedr. opkrævning og opfølgning inkluderet
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