
MARS: MELLEMKOMMUNAL

MARS hjælper kommunerne på det mellemkommunale område med at sikre
retsmæssigt refusionshjemtagelse

MARS Førtidspension giver et overblik over mellem-
kommunale sager og nødvendigt data fra samtlige sy-
stemer. Løsningen hjælper desuden sagsbehandleren 
i at navigerer i et juridisk komplekst og omskifteligt 
område.

MARS Arbejdsmarked giver overblik over kommu-
nens arbejdsmarkedsudgifter indenfor beskæftigelse- 
indsatsloven og aktivloven, og yder hjælp til de  
mellemkommunale sager indenfor området.

MARS Skole identificerer tilfælde, hvor der kan hentes 
mellemkommunalrefusion på skoleområdet ved f.eks. 
anbringelser og  fritvalgsreglerne.

MARS Ældre giver et overblik over borgere over 64 
år ift. kommunes afholdte udgifter efter service- 
loven, herunder anbringelser, hjælpemidler og frit-
valgsreglerne.

MARS Børn og Unge giver et overblik over de børn 
som er anbragt i plejefamilie eller institution enten i 
eller udenfor kommunen. Dette også med henvisning 
til de komplekse regler for efterværn i forhold til bevil-
ling, igangsætning og div. foranstaltninger.

Holder styr på mellemkommunale udgifter til bolig- 
støtte og hjælper med at hente refusion hvor der 
mangler.

MARS dagtilbud identificerer tilfælde hvor der kan 
hentes refusion på daginstitutionsområdet ved  
anbringelser og jf. fritvalgsreglerne, herunder også 
SFO/DUS og klubber.

Giver overblik over mellemkommunale sager med 
henblik på Servicelovens udgifter for borgere mellem 
18 og 64. Herunder anbringelser på institutioner.

For yderligere information, kontakt:

Førtidspension Arbejdsmarked

Skole Ældre

Børn og unge

Boligstøtte

Dagtilbud

Voksne

Kasper Lund Nødgaard

Mobil: 25 55 19 18
Mail: KN@dataproces.dk
Teamleder | Udligning

Kris�na Koed

Mobil: 25 30 19 35
Mail: KK@dataproces.dk
Afdelingschef | Dataanalyse

Kjartan Jensen

Tlf: 25 55 19 99
Mail: K@dataproces.dk
Administrerende Direktør

Optimer økonomi, administration og processer på et eller flere områder - med MARS modulerne:



Om Dataproces
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner 
og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt. Fra RPA og automatisering, over  
indtægtsoptimering til undervisning og kompetencedeling. Udgangspunktet og formålet er dog altid 
det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for  
både borger og kommune.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

www.dataproces.dk
Kontakt Dataproces
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 ▪ Effektiviserer sagsbehandlingen

 ▪ Giver et samlet overblik og beslutningsstøtte på et retsmæssigt datagrundlag

 ▪ Identificering og fremsøgning af sager og relevante borgere via unikke sagsbehandlerlister

 ▪ Retmæssig identificering og optimering af refusionshjemtagelse

 ▪ Integration til alle relevante fagsystemer - herunder nuværende og kommende systemer gennem rammearkitekturen, 
monopolsystemer, CPR, Økonomisystemer samt andre relevante kilder

 ▪ Understøttelse af lovgivning og jura
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