
 
   

 
Bilag 2. Principper for tilbagebetaling af for meget 
opkrævet vedr. valgfrie ydelser 

 

 De beregnede og fælles takster for valgfrie ydelser for 2023 

danner grundlag for vurderingen af om der er borger der skal 
have tilbagebetalt for meget opkrævet i perioden 2019 – 2022. 

 Udtræk fra Kvantum med oplysninger om opkrævninger fordelt 

pr. valgfri ydelse for de enkelte borgere for perioden 2019 - 

2022 danner grundlag for beregningen af en evt. 
tilbagebetaling.  

 Opkrævningerne i udtrækket fra Kvantum er fordelt pr. måned. 

 Oplysninger for de selvejende institutioner er hentet fra 

materiale der er fremsendt ifm. deres regnskabsaflæggelse. 

 Opgørelsen er udarbejdet sådan, at de faktiske opkrævninger 

ifølge regnskab 2019, 2020, 2021 og 2022 sammenholdes med 

de nye beregnede, fællestakster for 2023 (pristalsreguleret til 
2019, 2020, 2021 og 2022-niveau).  

 Der er ikke set på kost, da en opgørelse herfor vil kræve, at vi 

gennemgår, hver enkelt borgers kostbetalinger. Før 

sommerferien gennemgik vi takstberegningerne for alle valgfrie 

ydelser med BCH og BCV. Gennemgangen viste, at der i alle 

tilfælde for kost ikke er opkrævet for meget. Derfor er det 

besluttet, at den valgfrie ydelse ”Kost” ikke indgår i opgørelsen 
vedr. tilbagebetaling.  

 Om en borger skal have beløb tilbagebetalt, kan vurderes på 

følgende måde: 

o De enkelte valgfrie ydelser opgøres, hver for sig og der 

sker tilbagebetaling for hver ydelse, hvor opkrævningen 

har været for høj. Der tages ikke højde for de evt. ydelser, 

hvor der har været opkrævet for lidt. Sammenligningen 

er sket sådan, at hvis der er opkrævet i en måned så 

antages, at der burde være betalt den nye fælles-takst 

for måneden. De faktiske opkrævninger sammenlignes 

derefter med beløbet opgjort ved fælles-taksterne. 
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