UDLIGNING: BBR ENHEDSANALYSE
Udlignes I retmæssigt i forhold til systemets boligrelaterede kriterier?
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en
volumen på 410 mia. kr., der definerer hele landets
samlede udgiftsbehov. Heraf opgøres hver kommunes udgiftsbehov på baggrund af en meget kompleks fordelingsnøgle, som er udarbejdet efter specifikke krav og kriterier.
Fordelingsnøglen er i hovedtræk baseret på kommunens
grunddata og registreringer, og det er af essentiel betydning, at kommunens registerdata er korrekt opdateret.

Indhold og proces
Analysen berigtiger fejlregistrerede boliger, der indgår i:
▪

Antal billige boliger samt familier i visse boliger i yderområder og beboede sommerhuse:
Kriteriet dækker boligtyperne egentlig beboelseslejlighed
og blandet erhverv samt beboelse med eget køkken, som
er udlejet og ikke er en andelslejlighed.

Analysen af boligkriterierne er målrettet registreringerne
i BBR- og ESR- data* og sikrer, at kommunen bliver kompenseret for det udgiftsbehov og følgelig modtager den
udligning, kommunen lovmæssigt har krav på inden for
det socioøkonomiske kriterie.

Dataproces gennemgår kommunens boligmasse med
udgangspunkt i de udligningstekniske variabler tilknyttet
ovennævnte kriterier blandt andet vedr. ejerforholdskode, anvendelseskode og køkkenforhold.
Analyseresultaterne, og de heraf udledte økonomiske
gevinster, præsenteres i en rapport, der også dækker
tilskuds- og udligningssystemets mekanismer mere indgående. Hele analysen af boligkriterierne tilpasses kommunens ønsker og behov og udarbejdes af Dataproces’
udligningsteam.

Fordele og udbytte
▪

Retmæssig udgiftsbehov og udligning:
Kommunens udgiftsbehov og følgelig udligning forøges
for hver registreret privat udlejet bolig

▪

Generel indsigt og kompetencer på udligningsområdet:
Herunder forståelse for, hvor stor en økonomisk indflydelse datafejl kan have for kommunens økonomi

▪

Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet:
Herunder berigtigelse af den boligmasse, der indgår i tilskudsberegningen

▪

Berigtigelser af BBR- og ESR-registreringer og de beløb,
berigtigelserne udløser i udligningsordningen

*BBR = Bygnings- og Boligregistret 		
ESR = Det fælleskommunale Ejendomsstamregister
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