UDLIGNING:
BOPÆLSKOMMUNEFOLKETAL
Få styr på bopælsregistreringerne
for udrejste udlændinge
Få styr på bopælsregistreringerne for udrejste udlændinge
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til formål at udligne de demografiske og sociale forskelle mellem
de danske kommuner. Hvert år foretager Social- og Indenrigsministeriet en opdatering af parametrene i tilskudsog udligningssystemet, der årligt omfordeler omkring 400
mia. kr. mellem landets kommuner. Udgangspunktet for
dette er bl.a. registreringerne i CPR, der er med til at styre
det statslige tilskud og den kommunale udligning.

Hjælp til kontrol
For at understøtte kommunerne i arbejdet med at sikre
korrekte registreringer i CPR, tilbyder Dataproces hjælp til
at udføre kontrol for udrejste udlændinge og på den måde
bistå og lette kommunens arbejde.
Ved at udføre kontrol og rydde op i bopælsregistreringerne i CPR, kan kommunen sikre et retvisende og valid
datagrundlag og samtidig opfylde kravet om kontrol af
bopælsregistrering rettet mod alle borgere.

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

Analysen
Afsættet for analysen er at identificere de borgere, der
har registreret adresse i kommunen, men som ikke længere opholder sig i Danmark. Fokus er på en gennemgang
af udlændinges ejermæssige forhold samt på, om der har
været kommunale udgifter til borgeren og dennes familie.
Hvis borgeren ikke har ejermæssige forhold eller kommunale udgifter, meldes borgeren udrejst af Danmark og følgelig kommunen.
Heri følger en gennemgang af kommunens nuværende
og forventede befolkningsudvikling og en specificering af
dennes betydning for opgørelsen i form af forventet udgiftsbehov, eventuel merudligning og andre forbehold,
der skal medtages – herunder en vurdering af, hvorvidt
kommunen kan forvente at udløse tilbagegangskriteriet.

Fordele og udbytte
▪

Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

▪

Gennemgang af CPR-data og identificering af
udrejste borgere

▪

Analyse af kommunens nuværende og forventede
befolkningsudvikling – herunder om tilbagegangskriteriet forventes at kunne udløses

Brug for rådgivning eller specialanalyser?
Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem i samarbejde med Dataproces.
Siden Dataproces’ start har analyser af det kommunale tilskuds- og udligningssystem udgjort en vigtig del af virksomhedens
portefølje. Dataproces’ udligningsteam har således over en årrække opbygget erfaring med samt udviklet økonomiske beregninger og analysemodeller, der kan udrede, forudsige og klarlægge betydningen af en given udvikling eller systemændring.
Teamet leverer i dag flere ydelser; fra indtægtsoptimeringsanalyser og datavalidering, over undervisning og kurser, til udredninger og specialrapporter. Herunder konsekvensberegninger på de mange modeller og udspil, der følger i kølvandet på
den politiske reformdebat.
Eksempler på konsulentydelser:
▪

Dag til dag behandling af spørgsmål rejst i nyhedsdebatten inden for udligningsområdet

▪

Overvågning og analyse via timeabonnement

▪

Fremskrivninger

▪

Konsekvensberegninger af politiske reformforslag - generelt og kommunespecifikt

▪

Beslutningsoplæg vedr. forenings- og alliancevalg

▪

Udredninger af, hvordan udgiftsbehovet kan anvendes til beregning af fordelingen af servicerammen

Ovenstående favner blot en række af de forhold, som Dataproces’ udligningsteam i dag arbejder med, udvikler på og leverer.
Er der områder eller temaer inden for det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som du ønsker klarlagt eller undersøgt?
Kontakt Dataproces og få en uforpligtende snak med vores udligningsteam. Her designes og udføres alle konsulentydelser
altid med afsæt i den enkelte kommunes krav og ønsker - og de leveres med henblik på videns- og kompetencedeling.

Udtalelse: Udligning
Jeg har flere gange samarbejdet med Dataproces’ udligningsteam. Det har været værdifuldt i vores arbejde
med den økonomiske strategi og planlægning. De leverer professionelt og
med stor faglig indsigt i kommunernes finansiering.
Brian Johansen
Økonomichef
Lolland Kommune

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!

