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Opnå retmæssig, optimal refusionshjemtagelse samt øget overblik og indsigt

Fordele og udbytte

Fremgangsmåde

På folkeskoleområdet har den enkelte skolesøgende i 
princippet et grundlæggende frit valg mellem alle kom-
muners skoleydelser. Udgangspunktet er, at borgerens 
bopælskommune skal yde refusion af udgifterne af den 
modtagne undervisning og eventuelle accessoriske ydel-
ser, borgeren modtager i forbindelse hermed.

Dataproces undersøger, om de borgere, der modtager 
skoleydelser i kommunen eller kommunal medfinansie-
ring, er anbragt i kommunen, eller bosiddende i en anden 
kommune. Herefter undersøges det, om kommunen har 
hjemtaget korrekt refusion for de pågældende borgere.

På samme vis undersøges det, om kommunen på skole-
området uretmæssigt bliver afkrævet mellemkommunal 
refusion af en anden kommune, og om denne refusions-
betaling skal stoppes for fremtiden, og der skal laves et 
tilbagesøgningskrav.

 ▪ Retmæssig og forøget hjemtagelse af refusion på sko-
leområdet 

 ▪ Anbefalinger til områdets fremadrettede administration 
og drift

 ▪ Varetagelse af opkrævning og opfølgning inkluderet

MELLEMKOMMUNAL SPECIALANALYSE: SKOLE

Ligeledes er der adgang til mellemkommunal refusion for 
skoleudgifter til en borger, som af en anden kommune er 
anbragt i bopælskommunen. Det samme gælder for bo-
pælskommunens kommunale medfinansiering efter fri-
skoleloven og kostskoleloven til de borgere, der vælger 
et tilbud efter disse love. Refusionens størrelse skal som 
udgangspunkt aftales mellem handle- og betalingskom-
mune, men i praksis anvendes ofte KL’s vejledende satser 
på området.

Til at sikre kommunen en retmæssig refusionshjemtagel-
se, tilbyder Dataproces en dybdegående gennemgang af 
de mellemkommunale refusioner og betalinger på skole-
området. 

Alle identificerede sager, inkl. fyldestgørende dokumenta-
tion, afleveres løbende til kommunen. Efter kommunens 
afgørelse, vil den videre dialog omkring opkrævning og 
opfølgning varetages af Dataproces uden meromkostning. En mellemkommunal specialanalyse på skoleområdet un-

derstøtter kommunens juridiske, økonomiske og admini-
strative kompetencer, og bidrager desuden med videns-
deling og sparring. 
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Om Dataproces

Opnå retmæssig refusionshjemtagelse på alle mellemkommunale områder og ydelser 

Komplet mellemkommunal gennemgang

En mellemkommunal specialanalyse på skoleområdet kan 
med fordel udføres som en del af en komplet mellemkom-
munal gennemgang. 

Ved en komplet mellemkommunal gennemgang får kom-
munen et 360-graders dybdegående eftersyn af neden-
stående områder og ydelser i ønsket rækkefølge. 
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Efter kommunens afgørelse, kan den videre dialog om-
kring opkrævning og opfølgning overlades til Dataproces 
uden meromkostning. 

Identificerer Dataproces sager, hvor refusionshjemtagel-
sen er manglende eller mangelfuld, eller hvor kommunen 
uretmæssigt har afholdt udgifter, afleveres disse sager lø-
bende til kommunen, inkl. fyldestgørende dokumentation 
og forslag til, hvordan lignende tilfælde undgås fremad-
rettet. 

Uanset i hvilken rækkefølge, de forskellige områder gen-
nemgås, yder Dataproces support, bistand og vejledning 
i hele processen. 

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!


