UDLIGNING: BOLIGKRITERIERNE
Udlignes I retmæssigt i forhold til systemets boligrelaterede kriterier?
Få kontrolleret og korrigeret de data, der danner grundlaget for ministeriets beregninger
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en volumen på 400 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.
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
de socioøkonomiske kriterier ”Familier i bestemte boligtyper” og ”Udlejede beboelseslejligheder”.

Fordele og udbytte
▪

Retmæssig udgiftsbehov og udligning:
Kommunens udgiftsbehov og følgelig udligning forøges
for hver registreret almennyttig bolig og privat udlejet
bolig, uden mangler fra før år 1920, samt for hver udlejet
beboelseslejlighed

▪

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

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00
DP@dataproces.dk
www.dataproces.dk

Indhold og proces
Analysen berigtiger fejlregistrerede boliger, som indgår i
følgende kriterier:
▪

Familier i bestemte boligtyper:
Kriteriet dækker adskillige boligtyper, herunder almennyttige boliger og privat udlejet, uden mangler før år
1920 beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller
landdistrikter, indgår

▪

Udlejede beboelseslejligheder:
Kriteriet dækker boligtyperne egentlig beboelseslejlighed
og blandet erhverv, samt beboelse med eget køkken, som
er udlejet og ikke er en andelslejlighed

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

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

Analyser og konsulentydelser målrettet det kommunale
tilskuds- og udligningssystem
Styrk kommunens kompetencer, datagrundlag og økonomi i samarbejde med Dataproces
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem omfordeler årligt i omegnen af 358 mia. kr. mellem landets kommuner.
Omfordelingen foregår på baggrund af en meget kompleks fordelingsnøgle, som er udarbejdet efter specifikke kriterier.
Fordelingsnøglen er i hovedtræk baseret på kommunens grunddata og registreringer, og det er af essentiel betydning, at
kommunens registerdata er korrekt opdateret.
Dataproces har stor erfaring og ekspertise inden for det kommunale tilskuds- og udligningsområde. Vi tilbyder flere løsninger, der alle understøtter kommunens økonomi, indsigt og kompetencer på området.

Hvad kan Dataproces’ udligninsteam hjælpe med:
▪

Sikring af et retmæssigt udgiftsbehov og følgelig udligning

▪

Overblik i forhold til systemet og de enkelte kriterier

▪

Kvalificeret beslutningsgrundlag

▪

Klarhed over de udligningsmæssige konsekvenser af en given politisk beslutning

▪

Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

▪

Anbefalinger til områdets fremadrettede administration og drift

▪

Budgetprognoser

▪

Videns- og kompetencedeling

▪

Undervisning

Kontakt Dataproces

www.dataproces.dk

Om Dataproces

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 økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.
Dataproces …vi skaber værdi med data!

