
PROGNOSEVÆRKTØJ: STATSGARANTI ELLER 
SELVBUDGETTERING

Få større sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag med prognoseværktøjet, der gør 
valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering mere trygt og kvalificeret

Som en del af budgetlægningen skal kommunerne beslutte,  
om de i det kommende budgetår vil vælge statsgarantien 
eller selvbudgettering. Mange faktorer er i spil, når valget  
skal træffes, men hvordan vurderes gevinster og risici 
bedst muligt? Og hvordan får kommunen det store, for-
kromede overblik, når beslutningen skal tages?

For at hjælpe og understøtte kommunerne i deres valg 
mellem statsgaranti eller selvbudgettering har Dataproces 
udviklet et prognoseværktøj.

Værktøjet bygger på datamateriale fra statsgarantien, og 
gennem et intuitivt design kan kommunen selv ændre i 
tallene relateret til udskrivningsgrundlaget og folketallet 
på både landsplan og kommuneniveau for at se, hvad  
der kan være af gevinster eller tab ved at vælge enten 
statsgarantien eller ved at selvbudgettere.

Hjælp til at træffe den rette beslutning

Værktøjet har også en følsomhedsmatrice, der skitserer 
hvor store udsving, der kan være i udskrivningsgrundlaget 
og folketallet, før det vil medføre et tab at selvbudgettere 
set i forhold til de valgte forudsætninger.

Med prognoseværktøjet får kommunen et redskab, der 
hjælper med at opstille og tydeliggøre usikkerheder og 
udbytte ved henholdsvis det ene eller det andet valg.  
Herefter laver kommunen selv den endelige vurdering.

Understøttelse i beslutningsprocessen
Selvom valget skal træffes hvert år, er det ikke ensbetyd- 
ende med, at det altid er en lige let beslutning at tage.  
Dataproces tilbyder derfor værktøjet som en abonne-
mentsløsning, så kommunen hvert år kan anvende det til 
at få et solidt grundlag at træffe beslutningen ud fra.

Prognoseværktøjet hjælper med at kvalificere kommu-
nens vurdering, og værktøjet bruges til at understøtte 
det beslutningsoplæg, som kommunen efterfølgende 
skal fremlægge i forbindelse med budgetlægningen for 
det kommende år. Samt den løbende budgetopfølgning i  
forhold til at følge op på valget og konsekvensen heraf.

For yderligere information, kontakt:

 ▪ Bygger på datamateriale, der løbende vedligeholdes

 ▪ Giver mulighed for det samme, solide beslutnings-
grundlag hvert år

 ▪ Gør det nemmere at vurdere det økonomiske udfald 
af forskellige scenarier og valg

 ▪ Overskuelig og brugervenlig opsætning, der er nem at 
navigere i 

 ▪ Mindsker afhængigheden af den personbårne viden 
og kompetencer, da der kan arbejdes videre med  
kollegers opsætning

Fordele og udbytte ved værktøjet

Kasper Lund Nødgaard

Mobil: 25 55 19 18
Mail: KN@dataproces.dk
Teamleder | Udligning


