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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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Om Dataproces

Komplet mellemkommunal gennemgang - et eksempel på samarbejde og proces

Et helstøbt forløb

Ved en komplet mellemkommunal gennemgang bestem-
mer kommunen selv i hvilken rækkefølge de forskellige 
områder gennemgås.

Uanset rækkefølge, yder Dataproces support, bistand og 
vejledning i hele processen - fra kontrakten er underskre-
vet til alle sager er afleveret. 

På løbende afleveringsmøder modtager kommunen kom-
plette sagsfremstillinger til afgørelse.

Afleveringsmøderne inkluderer en dybdegående gen-
nemgang af de fundne sager og mulige faldgruber. 

Dataproces præsenterer resultatet med fokus på de iden-
tificerede fejltyper. Herpå klarlægges, hvad kommunen 
kan gøre for at undgå lignende tilfælde - til fordel for om-
rådets fremadrettede økonomi og drift.  

Hvis kommunen ønsker det, varetager Dataproces end-
videre opkrævning, opfølgning og den videre dialog med 
modparten - uden meromkostning.

1. måned 2. måned 3. måned 4. måned 5. måned 6. måned 7. måned 8. måned 9. måned 10. måned 11. måned 12. måned 13. måned

F.eks. Før�dspension

F.eks. Børn og E�erværn

Betalingskommunefolketal (udligning)

F.eks. Skole

Opstart
Et let og trygt forløb:

Kontrakt
Proces- og prioriteringsplan
Underretning af Data�lsynet
Tildeling og test af system-
og dataadgange

Analyse og aflevering

Områder og analyseprioriteter
Proces- og handleplan
Kommunika�on og møder
Grænseværdier og 
opkrævning

Løbende sagsaflevering
Sparring e�er behov
På hvert afleveringsmøde 
a�ales næste trin

Resultat og værdi
Fremadre�et indtægts- og
dri�sop�mering, f.eks. via:

Automa�sering

Viden og kompetencer

Valgfrihed og kontrol i forhold �l:

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!


