UDLIGNING: STATUSRAPPORTEN
Hvordan udlignes din kommune?
Få en status over jeres aktuelle udligning, identificer optimeringspotentialer og styrk den generelle
indsigt i systemet .
Det kommunale udligningssystem er komplekst og det
kan være svært at gennemskue præcis, hvordan den enkelte kommunens andel af systemets samlede volumen
på ca. 358 mia. kr. udmåles og beregnes.
En statusrapport fra Dataproces klarlægger kommunens
nuværende udligning og anskueliggør, hvordan kommunens tab eller gevinst opgøres og udmåles på baggrund
af det demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov.
Resultaterne holdes op mod såvel landsgennemsnittet
samt andre sammenlignelige kommuner. Rapporten gennemgår ligeledes datakilder og registreringer, og fastsætter, hvad kommunen skal være særligt opmærksomme
på. Endeligt identificeres konkrete udfordringer og fremadrettede optimeringsmuligheder indenfor datakilder og
registrer, hvorefter ministeriet opgør og udmåler de forskellige kriterier.

Fordele og udbytte
▪▪ Indsigt og overblik
▪▪ Identificerer udfordringer og optimeringsmuligheder
▪▪ Kvalificeret beslutningsgrundlag
▪▪ Kompetent rådgivning
▪▪ Fremadrettede anbefalinger

Indhold
Statusrapporten giver en generel introduktion til det kommunale tilskuds- og udligningssystem, inden der fokuseres på kommunen og dennes udligningsmæssige forhold,
udfordringer og muligheder i forhold til bl.a.:
▪▪ Indtægtssiden vs. udgiftsbehovet

En statusrapport designes i dialog med kommunen og
udarbejdes med afsæt i en analysemodel udarbejdet på
baggrund af Dataproces’ mange års studie af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Herunder af de enkelte
kriterier og deres indbyrdes dynamiske sammenhænge.

▪▪ De 14 socioøkonomiske kriterier

Statusrapporten har en leveringstid på ca. 4 uger og danner afsæt for fyldestgørende forståelse og drøftelse af
kommunens aktuelle udligning - samt fremadrettede udfordringer, muligheder og optimeringspotentialer.

▪▪ Datagrundlag (kilder og registreringer)

▪▪ Landsgennemsnittet (indeksering)
▪▪ Andre kommuner
▪▪ Systemfejl
▪▪ Udfordringer og optimeringsmuligheder
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