
Identificer manglende eller mangelfulde registreringer af betalingskommuneforhold

Fordele og udbytte

Indhold og procesDet kommunale tilskuds- og udligningssystem har til for-
mål at udligne de demografiske og sociale forskelligheder, 
som afspejler de danske kommuners diversitet. Betalings-
kommunefolketallet betyder i den sammenhæng meget 
for kommunens udgiftsbehov og derved også for kommu-
nens samlede udligning. Hvor stort et udgiftsbehov hver 
enkelt person medfører kommunen, afhænger af hver 
borgers socioøkonomiske og demografiske karakteristika. 
Alle berigtigelser har derfor værdi for kommunen.

 ▪ Optimal, retmæssig opgørelse af udgiftsbehov

 ▪ Indsigt og kompetencer på området

 ▪ Forslag til procesjusteringer 

 ▪ Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

 ▪ Identificering og korrektion af manglende eller mangel-
fulde registreringer

Dataproces identificerer de sager, hvor kommunens be-
talingskommuneforhold enten ikke er korrekt registreret, 
eller en registrering ikke har fundet sted. Analysen beror 
på CPR-berigtigelser med fokus på, hvilke kriterier den en-
kelte borger udløser. 

UDLIGNING: BETALINGSKOMMUNEFOLKETAL  

Analysen og den tilhørende proces tilrettelægges i dia-
log med kommunen ud fra ønsker og behov. Uanset om 
kommunen selv arbejder med kommunale forhold eller 
Dataproces skal lave en fuld analyse, skal CPR-numre, der 
skal undtages analysen, være Dataproces i hænde 15. no-
vember. De identificerede sager afleveres til godkendelse 
hos kommunen herefter. Dataproces bistår med at sikre, 
at rettelserne foretages rettidigt for at have den tilsigtede 
udligningsmæssige effekt for kommunen. 

Efter statistikkerne for betalingskommuneforholdene er 
trukket 31. januar, modtager kommunen en rapport inde-
holdende de foretagede korrektioner, overblik over den 
økonomiske gevinst disse medfører, samt indblik i hvorfor 
analysen er essentiel ar udføre hvert år i regi af tilskuds- 
og udligningssystemet.

Analysen kan med fordel udføres i sammenhæng med en 
komplet mellemkommunal gennemgang. 

Udlignes kommunen på et retmæssigt, opdateret datagrundlag? 

Formålet med denne analyse er at optimere betalings-
kommunefolketallet gennem det komplette datamateriale 
vedrørende bl.a. borgernes betalingskommuneforhold og 
adressehistorik med henblik på at opgøre udgiftsbehovet 
retmæssigt og optimalt. Kommunen får igennem analysen 
et indblik i den bagvedliggende teori og beregningsmeto-
de, der anvendes til opgørelse af værdien af de identifice-
rede berigtigelser i tilskuds- og udligningssystemet.
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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 dybdegående eftersyn af områderne og 
ydelserne, der ses i skemaet øverst på siden. Områderne 
analyseres i den rækkefølge, kommunen ønsker.

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 

 ▪ Anvendelse af unik institutionsdatabase

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

 ▪ Fremadrettede anbefalinger 

 ▪ Juridisk opkvalificering, vidensdeling og sparring

 ▪ Styrkelse af kommunens egne kompetencer

 ▪ Sammenhængende forløb baseret på erfaring og eks-
pertise 

 ▪ Bistand vedr. opkrævning og opfølgning inkluderet
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