STATSREFUSION: UDLÆNDINGE
Sikring af statsrefusionen efter de særlige regler på flygtningeområdet
Udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge kompenseres af staten via forskellige ordninger. Hver ordning
opererer med forhåndsfastsatte enhedsbeløb og kompensationsgrader i forhold til en række regler og love, der gør
området meget komplekst. Til at opnå sikkerhed omkring
den samlede økonomiske kompensation ved modtagelse
af flygtninge, tilbyder Dataproces en statsrefusionsanalyse målrettet flygtningeområdet.
Analysen omfatter en kortlægning af borgere, som inden
for de sidste tre år har haft en relevant opholdshjemmel
i forhold til nedenstående regler, og som samtidig har genereret udgifter for kommunen inden for Serviceloven,
Aktivloven eller Beskæftigelsesindsatsloven.

Formål og udbytte

Dataproces sikrer optimal statsrefusion på området, idet
vi gennemgår og kortlægger kommunens økonomiske
kompensation med følgende formål og udbytte:
▪▪ Retmæssig statsrefusion
▪▪ Forbedret datakvalitet
▪▪ Klarhed over nuværende status på området
▪▪ Vidensdeling til fordel for fremadrettet praksis

Analysen udføres af Dataproces med tilhørende bistand
og vejledning i hele processen - fra kontrakten er underskrevet til resultatets aflevering. Kommunen får i samme
forbindelse indsigt i de gældende regler og de mange datakilder - til gavn for kommunens økonomi og områdets
fremadrettede administration.

Refusionsordning for gældende regler:
▪▪ Flygtninge generelt, jf. Servicelovens §181

▪▪ Mindreårige, uledsagede flygtningebørn, jf. Servicelovens §181, Aktivlovens §107 og Beskæftigelsesindsatslovens
§124: ret til refusion indtil borgeren fylder 18 år, eller en af forældrene tilflytter Danmark
▪▪ Anbragte flygtninge, jf. Servicelovens §181, Aktivlovens §107 og Beskæftigelsesindsatslovens §124: ret til refusion hvis
borgeren anbringes inden 24 måneder. Retten til refusion består så længe borgeren er anbragt eller til borgeren i en
sammenhængende periode på 24 måneder har klaret sig selv

For yderligere information, kontakt:
Mie Bisgaard Pedersen
Afdelingschef | Salg
Mail: MBP@dataproces.dk
Tlf: 41 21 05 15
Mobil: 21 31 64 09

STATSREFUSION: ENKELTPOSTERINGER
Effektiv og dybdegående optimering af kommunens statsrefusionshjemtagelse
Kommuner har ret til statsrefusion på en række ydelser og
udgifter. Dataproces optimerer kommunens hjemtagelse
af statsrefusion med to fokuspunkter: fejlposteringer og
funktionsanalyser.
Til sammen danner de grundlag for en dybdegående gennemgang af området, baseret på Dataproces’ kompetencer indenfor jura, Big Data-analyser og Digital indtægtsoptimering®.

Formål og udbytte

Dataproces gennemgår kommunens posteringer med følgende formål og udbytte:
▪▪ Retmæssig statsrefusion
▪▪ Forbedret datakvalitet
▪▪ Klarhed over nuværende status på området
▪▪ Vidensdeling til fordel for fremadrettet praksis

Analyserne udføres af Dataproces med tilhørende vejledning i hele processen - fra kontrakten er underskrevet til
resultatets aflevering. Kommunen får i samme forbindelse indsigt i de identificerede fejltyper, og det klarlægges,
hvad der kan gøres fremadrettet - til fordel for områdets
økonomi og drift.

For yderligere information, kontakt:

Mie Bisgaard Pedersen
Afdelingschef | Salg
Mail: MBP@dataproces.dk
Tlf: 41 21 05 15
Mobil: 21 31 64 09

Del 1: Fejlpostering

En specialudviklet analyse til kontrol og korrektion af fejlkonterede enkeltposteringer på hovedkonti 0-6 i kommunens økonomisystem. For hver postering klarlægges det:
▪▪ Hvad udgiften vedrører (ydelsesmodtager, oplysninger
mv.)
▪▪ Hvor i den autoriserede kontoplan, udgiften bør konteres
▪▪ Posteringens nuværende placering i økonomisystemet
sammenholdes med posteringens rette placering

Hvis disse ikke matcher, vil en eventuel omkontering udløse en merindtægt i statsrefusion. Kommunen gennemgår
listen og foretager eventuelle berigtigelser.

Del 2: Funktion

En gennemgang af de overordnede funktioner i den autoriserede kontoplan, hvor der findes statsrefusionsordninger. Analysen kortlægger, om der er hjemtaget korrekt
refusion på funktionerne ved en sammenligning af de enkelte funktioners dranst 2-grupperinger i forhold til funktionernes dranst 1-grupperinger.

