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Sæt indtægtsoptimeringen
i system
En digital håndsrækning til en tung opgave
Helt i tråd med intentionerne i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
har flere kommuner vist interesse for, hvordan man kan digitalisere indtægtskontrol og -optimering.
Der er god grund til at gå systematisk til værks. Blot en enkelt registreringsfejl
kan betyde, at kommunen går glip af op til 150.000 kr. årligt, i nogle tilfælde
endda mere.
I dag foregår opgaven typisk manuelt – med manuelle kontroller, processer og
regneark. Det er den omfattende opgave, vi nu har udviklet en digital løsning
til. Løsningen sikrer, at jeres data er korrekt registreret, så jeres indtægter også
bliver beregnet korrekt. Processen digitaliseres, og arbejdsgangen bliver struktureret og dokumenteret ved hjælp af værktøjet.

De første moduler er klar
Løsningen er modulopbygget og består af 4 moduler:
1. Førtidspension, beskæftigelse og efterværn
(mellemkommunal refusion)

FØP/
beskæftigelse/
efterværn
Mellemkommunale betalinger,
herunder andre forsørgelsesydelser og efterværn
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2. Kommunal udligning
3. Særligt dyre enkeltsager (statsrefusion)
4. Hjemmehjælp og plejevederlag
(mellemkommunal refusion)

Kommunal
udligning
Produkter til indtægtsoptimering vedr. kommunal
udligning

Nye sikre arbejdsgange
Ud over at sikre korrekte data og dermed korrekte beregninger, bidrager modulerne også til en digitalisering af arbejdsgangene. I får gode standardiserede
processer omkring indtægtsoptimering, og en digital standard gør jer mindre
sårbare i forhold til at løse opgaven både nu og fremover.
Løsningen trækker data fra en række kommunale systemer og udsøger potentielle sager via en regelmotor. Når løsningen er etableret, er det nemt at opdatere data, når det er relevant og efter behov.
Løsningen er integreret i jeres velkendte KMD OPUS-setup, eller I kan se den i
jeres KMD OPUS Insight ledelsesinformationsløsning via Rollebaseret Indgang.
KMD OPUS Insight Indtægtsoptimering er en del af KMD Insight platformen,
som tidligere hed KMD OPUS LIS.
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KMD OPUS Insight Indtægtsoptimering
giver jer:
 Kontrol af data og høj kvalitet i registreringer
I kan gå glip af store beløb, hvis jeres datagrundlag ikke
er korrekt.
 Rapporter med potentielt problematiske sager
Et enkelt overblik over de sager, der potentielt kan være
problematiske.
 Digitalisering af arbejdsgange
I dag bliver opgaven løst manuelt, hvilket både er tidskrævende og sårbart. Værktøjet digitaliserer og dokumenterer arbejdsgangen.
 Mindre afhængighed af nøglepersoner
Med en digital løsning får I sikret effektive processer, og I
bliver mindre afhængige af enkelte erfarne eksperter.

Sådan kommer I i gang
I vælger selv, om I blot ønsker enkelte moduler eller en samlet
rapportpakke med alle fire produkter til en fast pris.
Løsningen inkluderer ½-dags konsulentbistand til at komme godt
i gang med de nye muligheder.
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Modul:
Førtidspension,
beskæftigelse og
efterværn

FØP/
beskæftigelse/
efterværn
Mellemkommunale betalinger,
herunder andre forsørgelsesydelser og efterværn

Modulet er et hjælpeværktøj til de medarbejdere, der arbejder med mellemkommunal
refusion. Formålet er at finde forkerte registreringer, sikre korrekte arbejdsgange og ikke
mindst – at sikre jeres indtægter på området.
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Nemmere kontrol af mellemkommunal refusion
Modulet til førtidspension, beskæftigelse og efterværn danner en række rapporter, der letter kontrolindsatsen. Det bliver enklere både at gennemgå potentielle fejlkilder og at indhente de manglende mellemkommunale betalinger på
området.
Når der er registreringsfejl, har det tidligere været vanskeligt at identificere de
sager, det berører, og udarbejde dokumentation for manglende betalinger. Den
nye løsning går bag om systemerne og finder fejlene i data, så I kan dokumentere fejlene og få rettet betalingerne.
Få sikret indtægterne på et komplekst felt
Selvom en førtidspensionist opholder sig i jeres kommune, er det ikke altid jer,
der skal betale den kommunale del af førtidspensionen – eller et eventuelt ophold på institution.
Som opholdskommune har I som hovedregel pligt til at hjælpe borgeren, men i
nogle tilfælde kan I kræve, at en tidligere opholdskommune betaler udgifterne.
Det er bl.a. retssikkerhedsloven og socialloven, der fastslår, hvornår I kan kræve refusion. På tilsvarende vis gælder der særlige regler for, hvornår I har ret til
mellemkommunal betaling på områderne forsørgelsesydelser (ud over Førtidspension) og efterværn.
Hvor er der uoverensstemmelser?
Med dette modul får I en række rapporter med de sager, hvor der potentielt
kan være uoverensstemmelser mellem det, I har krav på og den refusion, I rent
faktisk modtager.
Rapporterne kobler data fra en række andre systemer, og en regelmotor udsøger to typer sager:
 Sager, hvor der ikke ser ud til at være indhentet mellemkommunal
refusion.
 Sager, hvor der potentielt er fejl i dataregistreringer, så der ikke bliver
hjemtaget korrekt mellemkommunal betaling.
De typiske fejlkilder
For førtidspension sker indberetningen af mellemkommunal refusion direkte
via pensionssystemet for førtidspensionister. Det forudsætter imidlertid, at alt
er oprettet korrekt i pensionssystemet.
Tilsvarende er den mellemkommunale refusion for de øvrige forsørgelsesydelser og efterværn afhængige af korrekte registreringer. Rapporterne i modulet
kontrollerer dette ved at sammenholde data fra forskellige systemer – en opgave, der ellers skal udføres manuelt.
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Modul:
Kommunal
Udligning

Kommunal
udligning
Produkter til indtægtsoptimering vedr. kommunal
udligning

Når Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner den kommunale udligning, sker det for en
stor del ud fra registreringer hos jer som betalingskommune. Derfor er jeres registreringer
uhyre vigtige – og dem kan dette modul hjælpe med at kontrollere.
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Der er store beløb på spil
Den kommunale udligning omfordeler lige omkring 100 mia. hvert år. Staten
betaler ca. 85 mia. kr., mens kommunerne bidrager med omkring 11 mia. Midlerne bliver fordelt efter en lang række kriterier, hvor særligt aldersudligningen
og de sociale kriterier er afgørende.
Med modulet til Kommunal udligning får I kontrolleret og valideret de data, der
indgår i udligningen.
Her er jeres data afgørende
I store træk findes der tre udligningsordninger samt en række mindre tillægsordninger. De tre store udligningsordninger er:
 Landsudligningen
Udligner skat og udgiftsbehov, så kommuner med særlig lav skatteindkomst i forhold til det beregnede udgiftsniveau får dækket 61 procent af
det strukturelle underskud. Finansieres primært af staten.
 Hovedstadsudligningen
Tildeler yderligere 27 procent af det strukturelle underskud for dårligt
stillede kommuner i hovedstadsområdet. Finansieringen kommer fra
velstillede hovedstadskommuner.
 Udligningen for særligt vanskeligt stillede kommuner
Tildeler kommuner med særligt stort strukturelt underskud udenfor hovedstadsområdet yderligere 32 procent af det strukturelle underskud. Denne
ordning finansieres primært af staten.
Modulet udpeger de potentielle fejl
Selve udligningen bliver for en stor del beregnet på baggrund af jeres registreringer som betalingskommune. Her er det vigtigt, at data er registreret korrekt,
og det kan dette modul hjælpe med at sikre.
Modulet udsøger og kontrollerer potentielle fejlregistreringer ved at sammenstille jeres data med en lang række andre kommunale registreringer. Resultatet
får i præsenteret i rapporter, der hjælper jeres medarbejdere med at sikre korrekte data - og dermed korrekt udligning.
Løsningen omfatter både data til aldersudligningen og en validering af data i
forhold til en række sociale kriterier. De sociale kriterier omfatter blandt andet
”personer uden beskæftigelse”, ”enlige” og ”flygtning/indvandrere”.
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Få optimeret jeres
indtægter
Indtægtsoptimering er en omfattende disciplin, der
er afgørende for jeres kommunale økonomi. Lad os
hjælpe jer med at komme hele vejen rundt, så I får de
indtægter, I er berettiget til.
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