UDLIGNING:

PROGNOSEVÆRKTØJ: VALGET MELLEM
STATSGARANTI ELLER SELVBUDGETTERING

Få større sikkerhed og bedre beslutningsgrundlag: Prognoseværktøjet gør
valget mellem statsgarantien og selvbudgettering i forbindelse med budgetlæggelsen mere trygt og mindre sårbart.
Som en del af budgetlægningen skal kommunerne beslutte, om de i det kommende budgetår skal vælge statsgarantien eller om de skal vælge at selvbudgettere. Mange
faktorer er i spil, når valget skal træffes, men hvordan
vurderes gevinster og risici bedst muligt og hvordan får
kommunen det store, forkromede overblik?

Hjælp til at træffe den rette beslutning
For at hjælpe og understøtte kommunerne i deres valg,
har Dataproces udviklet en model – et såkaldt prognoseværktøj. Værktøjet har til formål at gøre det lettere for
den enkelte kommune at vurdere, hvad der giver mest
mening for netop dem.
Værktøjet bygger på data fra statsgarantien og gennem et
intuitivt design, kan kommunen selv ændre i tallene relateret til beskatningsgrundlaget, udskrivningsgrundlaget
og befolkningstallene for at se, hvad der kan være af gevinster eller tab ved at vælge enten statsgarantien eller
ved at selvbudgettere.
Med prognoseværktøjet får kommunen et redskab, der
hjælper med at opstille og tydeliggøre usikkerheder såvel
som udbytte ved henholdsvis det ene eller det andet valg.
Herefter laver kommunen selv den endelige vurdering.

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
www.dataproces.dk/kontakt
Salg@dataproces.dk

Understøttelse i beslutningsprocessen
Selvom valget skal træffes hvert år, er det ikke ensbetydende med, at det altid er lige let. Derfor tilbyder Dataproces værktøjet som abonnementsløsning, så kommunen hvert år kan anvende det til at få et solidt grundlag
at træffe beslutningen ud fra. Her kan prognoseværktøjet
være med til at kvalificere kommunens vurdering og kan
bruges til at understøtte det beslutningsoplæg, kommunen efterfølgende skal fremlægge i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år.

Fordele og udbytte ved værktøjet
▪

Det bygger på opdaterede data og modeller for udregning

▪

Det giver mulighed for det samme solide beslutningsgrundlag hvert år

▪

Det gør det nemmere at vurdere det økonomiske udfald af
de forskellige scenarier og valg

▪

Det har en overskuelig og brugervenlig opsætning, der er
nemt at navigere og ændre i

▪

Det mindsker afhængigheden af den personbårne viden
og kompetencer

