
Få overblik over de forskellige tilskudsordninger og opnå sikkerhed omkring den sam-
lede økonomiske kompensation ved modtagelse af flygtninge

At modtage flygtninge er for kommunen forbundet med 
en række økonomiske overvejelser og konsekvenser. 

 ▪ Den kommunale udligning

 ▪ Den særskilte indvandrerudligning

 ▪ Integrationsloven 

Få overblik over de forskellige tilskudsordninger og opnå 
sikkerhed omkring den samlede økonomiske kompensati-
onsgrad ved modtagelse af flygtninge i samarbejde med 
Dataproces

Med specialanalysen ‘Økonomisk redegørelse for modta-
gelse af flygtninge’ kortlægges kommunens kompensati-
on ved modtagelse af flygtninge i henhold til tilskudsord-
ningerne:

Desuden inkluderes eventuelle særordninger, potentielle 
fremtidsscenarier samt en introduktion til andre væsent-
lige økonomiske aspekter og overvejelser forbundet med 
modtagelse af flygtninge med henvisning til den seneste 
forskning på feltet. 

Udgifter forbundet med modtagelse af flygtningen kom-
penseres af staten via forskellige tilskudsordninger. Hver 
ordning opererer med forhåndsfastsatte enhedsbeløb og 
kompensationsgrader, samt en række undtagelser og sær-
tilskud, og ydes med afsæt i en flerhed af datakilder.

Det er tillige muligt at inkorporere yderligere, beslægtede 
tematikker i henhold til den enkelte kommunes konkrete 
situation og ønsker.

SPECIALANALYSE ØKONOMISK REDEGØRELSE FOR 
MODTAGELSE AF FLYGTNINGE
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KIUM
Dataproces har erfaring og ekspertise i analyser omhand-
lende det kommunale udligningssystem og generelle til-
skud i kraft af KIUM® (Kommunal Indtægts- og Udlignings-
model). 

KIUM er en økonometrisk beregningsmodel, udviklet af 
Dataproces til at skabe klarhed over kommunens aktuelle 
og potentielle udligning. 

Med KIUM tilbydes en lang række af specialanalyser og 
konsulentydelser, til fordel for en retmæssig, optimal ud-
ligning samt et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Digital Indtægtsoptimering®
Retmæssige merindtægter og besparelser
Specialudviklede Big Data-analyser, der optimerer kommunens økonomi 
- på tværs af fagsystemer og områder.

Driftsoptimering
Hurtigere og smartere processer - mere tid til kerneopgaven
Effektiviser administrative sags- og arbejdsgange - på tværs af systemer 
og afdelinger - via softwarerobotter og andre automatiseringsløsninger. 

Konsulentydelser
Rådgivning, specialanalyser, undervisning og workshops
Videns- og kompetencedeling, der forstærker kommunens forudsætnin-
gerne for selv at skabe værdi med data - på tværs af den digitale admi-
nistrations værdikæder.

Om Dataproces

Hvordan skabes værdi med data?
De danske kommuner er storproducenter af data takket 
være en velfungerende administration og et imponerende 
højt digitaliseringsniveau. De fleste ved, at digitalisering er 
lig med data - og jo mere data der er, jo større er potentialet. 
Vi hjælper kommunerne med at finde og frigive det.
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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!


