
PROCESKONSULTATION: FRITVALGSREGLERNE

Få overblik over fritvalgsreglerne, opnå smartere processer, og optimer jeres retsstill-
ing i forhold til mellemkommunal refusion.
Ankestyrelsen har i en række afgørelser præciseret en indskrænkende fortolkning af fritvalgsreglerne.

For at optimere tilkendelseskommunens kontrol over udgifter til borgere, der flytter efter fritvalgsreglerne, og for at 
imødegå den store usikkerhed forbundet med reglerne, tilbyder Dataproces et forløb med proceskonsultation. Forløbet 
fokuserer på retmæssig proces- og refusionsoptimering og tilrettelægges ud fra kommunens ønsker med udgangspunkt 
i følgende områder og problemstillinger:

 ▪ Visitationsproceduren
I hvilke forvaltninger visiteres der til tilbud omfattet af rets-
sikkerhedslovens §9c, stk. 5, og hvilke medarbejdere og le-
dere er der i spil?

 ▪ Dobbeltvisitation af en borger visiteret i anden kommune 
Hvordan håndteres en borger, som møder med en visitati-
on fra en anden kommune og ønsker at flytte til jeres kom-
mune? Hvordan sikres det, at borgeren visiteres til samme 
type tilbud, og hvad er den anden kommunes holdning til 
spørgsmålet om de økonomiske og faglige dimensioner i 
de sammenlignelige tilbud?

 ▪ Friplejeboliger
Hvorfor er det vigtigt at sikre et adviserende samarbejde 
med et friplejehjem? Hvordan kan det undgås, at borgere 
pludselig dukker op i jeres kommune uden betingelserne 
for en flytning efter fritvalgsreglerne er til stede?

 ▪ Det videre forløb
Hvornår må/skal borgeren hjælpes med at skabe kontakt 
til en anden kommune? Hvordan håndteres eventuelle 
henvendelser fra den anden kommune? Hvilken kommune 
træffer endelig afgørelse om, hvorvidt kriterierne for flyt-
ning efter fritvalgsreglerne er opfyldt?

Sammen med Dataproces gennemgås de nuværende visi-
tationsprocedurer. Relevante medarbejdere bliver coachet 
i de kriterier, der ligger til grund for valget af tilbud, og 
hvordan disse kriterier skal komme til udtryk i den ende-
lige afgørelse. Som afslutning tilbydes skræddersyede del-
skabeloner til brug for afgørelsen og informationsmateri-
alet til borgeren.

Sammen med Dataproces udarbejdes overordnede ret-
ningslinjer for håndtering af problemstillingerne, så det 
bl.a. sikres, at den anden kommune ikke nægter at imøde-
komme en refusionsanmodning.

Minimer risikoen for at miste retten til mellekommunal re-
fusion både på kort og langt sigt - lad Dataproces facilitere 
og understøtte et samarbejde mellem kommunens med-
arbejder og evt. friplejeboligleverandører.

Sammen med Dataproces afklares de mange spørgsmål, 
og der udarbejdes overordnede retningslinjer for håndte-
ring af problemstillingerne.

Skalhuse 13, 9240 Nibe 

www.dataproces.dk/kontakt

Salg@dataproces.dk

For yderligere information, kontakt:



Dataproces’ juridiske team består af jurister med erfaring og ekspertise på  flere facetter af den kommunale administra-
tion og datahåndtering inden for rets områderne mellemkommunal refusion, udligning, forvaltningsret, persondataret, 
 udbudsret og social ret.

Juridisk Team yder tværgående support i forhold til virksomhedens øvrige teams, samt varetager Dataproces’  compliance 
 med persondataretten. Teamet står endvidere til rådighed for kommunen med tilbud om undervisning, specialanalyser 
og proceskonsultation på juridisk tunge opgaver og områder.

Juridisk Team

Digital Indtægtsoptimering®
Retmæssige merindtægter og besparelser
Specialudviklede Big Data-analyser, der optimerer kommunens økonomi 
- på tværs af fagsystemer og områder.

Driftsoptimering
Hurtigere og smartere processer - mere tid til kerneopgaven
Effektiviser administrative sags- og arbejdsgange - på tværs af systemer 
og afdelinger - via softwarerobotter og andre automatiseringsløsninger. 

Konsulentydelser
Rådgivning, specialanalyser, undervisning og workshops
Videns- og kompetencedeling, der forstærker kommunens forudsætnin-
gerne for selv at skabe værdi med data - på tværs af den digitale admi-
nistrations værdikæder.

Om Dataproces

Hvordan skabes værdi med data?
De danske kommuner er storproducenter af data takket 
være en velfungerende administration og et imponerende 
højt digitaliseringsniveau. De fleste ved, at digitalisering er 
lig med data - og jo mere data der er, jo større er potentialet. 
Vi hjælper kommunerne med at finde og frigive det.

Morten Lindblad
Direktør
Dataproces

Arbejdsgruppe
Mellemkommunale betalinger
Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger Dataproces som konsulent i sager om mellemkommunal 
refusion i forhold til borgere, der bor i ældre- eller plejeboliger. Vi drager stor nytte af den 
erfaring, som Dataproces har på området. I komplekse sager får vi hjælp og vejledning i 
forhold til hvordan vi skal agere i sagen. Vi har stor tillid til den hjælp og vejledning vi får,
da vejledningen er underbygget med konkrete afgørelser eller principafgørelser.

www.dataproces.dk
Kontakt 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 øko-
nomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, ef-
fektiviteten og kvaliteten.

Dataproces …vi skaber værdi med data!


