UDLIGNING:

FREMSKRIVNING AF
TILSKUD OG UDLIGNING

Få hjælp og vejledning i forhold til næste års budget samt de efterfølgende
tre overslagsår
Til kommuner, der ønsker hjælp og vejledning i forbindelse med budgetlægning, tilbyder Dataproces målrettede
fremskrivninger af kommunens tilskud og udligning og
følgelig samlede finansieringsgrundlag.

Få klarhed over finansieringsgrundlaget
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til
formål at omfordele ca. 400 mia. kr. årligt mellem landets
kommuner. Dette foregår på baggrund af en kompleks
fordelingsnøgle med udgangspunkt i både demografiske
og sociale karakteristika, der danner grundlag for beregningen af hver kommunes udgiftsbehov. Afhængig af
udgiftsbehovet og kommunens egne finansieringsmuligheder, foregår der hvert år en omfordeling mellem
kommunerne, der skal sikre et ensartet serviceniveau på
tværs af landet. Niveauet bliver specificeret igennem Indenrigs- og Boligministeriets udgivelse ”Kommunal udligning og generelle tilskud”, der udkommer omkring den 30.
juni hvert år.
For at understøtte landets kommuner i budgetlægningsprocessen har Dataproces udviklet en model med fokus
på at opgøre og fremskrive samtlige af de parametre, som
har betydning for udviklingen i kommunens finansieringsgrundlag. Herunder både udviklingen i indtægts- og udgiftssiden.
Formålet med modellen er at bidrage med en prognose
og beskrivelse af, hvordan næste års finansieringsgrundlag
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forventes at være for kommunen. Modellen er udarbejdet
med udgangspunkt i en kompleks sammenfletning af befolkningsprognoser, opgørelser af sociale variabler, hensyntagen til landets konjunkturmæssige udvikling samt
en estimering af kommunens beregnede skatteindtægter.
Opgørelsen er dynamisk og søger at kortlægge den forventede udvikling i de forskellige parametre med afsæt i
de senest opdaterede data og trends.

Fremskrivninger på abonnement
Gennem løbende opdateringer, vejleder og kortlægger Dataproces via dette abonnement derfor kommunens finansieringsgrundlag og beskriver de ændringer, der forventes
at forekomme i det kommende budgetår og de følgende
overslagsår. Herunder, hvilke forhold der har ændret sig
siden sidste år, hvad det har af betydning fremadrettet og
hvordan kommunens demografiske og sociale pres forventes at udvikle sig i forhold til landets øvrige kommuner.
Disse parametre, samt en række øvrige forhold, beskriver
og konkretiserer Dataproces gennem denne aftale.
Her får kommunen:
▪

Kvalificeret prognose vedrørende udviklingen i de demografiske og socioøkonomiske enhedsbeløb og kriteriehits

▪

Redegørelse af kommunes forventede finansieringsgrundlag for 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024

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
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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!

