
 ▪ 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

Hvad kan Dataproces’ udligninsteam hjælpe med:

Styrk kommunens kompetencer, datagrundlag og økonomi i samarbejde med Dataproces

Analyser og konsulentydelser målrettet det kommunale 
tilskuds- og udligningssystem

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem omfordeler årligt i omegnen af 400 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 løs-
ninger, der alle understøtter kommunens økonomi, indsigt og kompetencer på området. 

Eksempler på løsninger og ydelser
På næste side forefindes en liste med kendte produkter fra Dataproces’ udligningsteam. Listen er opdelt efter kategori-
erne ’Indtægtsoptimering’ og ’Konsulentydelser’.
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KONSULENTYDELSER

Tilflytterrapporten
Bevægelser i befolkningstallet kan have stor betydning 
for kommunens udligning i forhold udvalgte landområ-
der og bypolygoner. Få klarhed over eksisterende flyt-
temønstre, bosætningstendenser og borgernes udlig-
ningsmæssige profil og vægtning, og bliv tryg omkring 
de udligningsmæssige konsekvenser i valgt af den førte 
politik og de heraf følgende initiativer. 

Børn af enlige forsørgere

BudgetvalgsrapportenFremskrivningsrapporter

Statusrapporten

Statsgaranti eller selvbudgettering? Budgetvalgsrappor-
ten giver kommunen overblik og tryghed vedr. valg bud-
getteringsform. Rapporten klarlægger de to muligheders 
økonomiske fordele og ulemper, baseret på omfattende 
økonomisk analyse og konsekvensberegning af både lo-
kale, nationale og globale forhold og tendenser.

Undervisning og konsulentydelser

Ud fra det kommunale tilskuds- og udligningssystem op-
gøres hver enkelt kommunes demografiske og sociale 
belastning, som danner grundlaget for beregningen af 
hver kommunes udgiftsbehov. Gennem rapporterne får 
kommunen hjælp og vejledning i forbindelse med bud-
getlægning via målrettede fremskrivninger af kommu-
nens tilskud og udligning.

Har du et samlet overblik over kommunens udligning? 
Statusrapporten klarlægger jeres status i det nuværende 
kommunale tilskuds- og udligningssystem, og identifi-
cerer udfordringer og optimeringsmuligheder. Kommu-
nens status perspektiveres i forhold til landsgennemsnit-
tet samt andre sammenlignelige kommuner - og dykker 
ned i hvordan kriterieværdien opgøres og udmåles. 

Enlige forsørgere har ret til en række services og ydel-
ser – og det kommunale tilskuds- og udligningssystem 
opererer også med et socioøkonomisk kriterie, der op-
gøres på baggrund af antallet af børn af enlige forsørge-
re i kommunen. Med hjælp fra Dataproces undersøges, 
hvorvidt kommunens registreringer er korrekte med 
henblik på sikre kommunen et retmæssigt udgiftsbehov.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem er kom-
plekst og svært at gennemskue. Har du spørgsmål til sy-
stemet, eller kommunens aktuelle tilskud og udligning, 
så kontakt os. Vi går gerne i dialog om specialanalyser 
målrettet netop jeres konkrete situation.

Betalingskommunefolketal
Berigtig betalingskommunefolketallet og sikr kommunen 
en retmæssig, optimal udligning gennem analyser af det 
komplette datamateriale til identificering af manglende 
eller ukorrekte registreringer. Analysen validerer data-
grundlaget, sikrer retmæssig merudligning, og sikrer 
kommunens  indsigt og fremadrettede kompetencer på 
området.

Boligkriterierne
Berigtig BBR- og ESR-registreringer på den del af bolig-
massen, som indgår i det kommunal tilskuds- og udlig-
ningssystem, og sikre retmæssig, optimal udligning på 
de boligrelaterede socioøkonomiske kriterier. Denne 
analyse validerer datagrundlaget og forbedrer datakvali-
teten, alt imens kommunen sikres indsigt og indtægter i 
forhold til det kommunale tilskud- og udligningssystem.
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