
DATAANALYSE: BØRN AF ENLIGE FORSØRGERE

Udlignes I retmæssigt på området for udsatte børn og unge - og modtager jeres enlige 
forsørgere den økonomiske støtte, de er berettigede til?

Ét kriterium under den socioøkonomiske udgiftsbehovs-
opgørelse er Antal 0-15-årige børn af enlige forsørgere.

Kriteriet vedrører antallet af modtagere af det ordinære  
børnetilskud for enlige forsørgere, hvor hvert barn  
mellem 0 og 15 år udgør et hit i kriteriet. Formålet med 
analysen er at identificere de enlige forsørgere, der ikke 
modtager tilskuddet, men som er berettigede til det.

Dataproces har udviklet en analyse, der understøtter 
kommunerne i at sikre, at de modtager den udligning, 
som de lovmæssigt har krav på inden for det socioøkono-
miske kriterium.

Dataproces gennemgår kommunens borgere, der er  
berettigede til at ansøge om tilskuddet. Efter en kontrol- 
gennemgang afleverer Dataproces en liste over de identi-
ficerede enlige forsørgere som ikke modtager tilskuddet i 
forvejen til kommunen, der står for den videre dialog med 
borgerne.  

Analyseresultaterne præsenteres i et notat, der også  
beskriver udligningssystemets mekanismer. Hele analysen  
af kriteriet tilpasses kommunens ønsker og behov og  
udarbejdes af Dataproces’ analyseteam.

Indhold og proces

Tilskuds- og udligningssystemetDataanalyse af det socioøkonomiske kriterium
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en  
samlet volumen på mere end 400 mia. kr., der definerer 
hele landets samlede udgiftsbehovsopgørelse. Hver kom-
munes samlede udgiftsbehov opgøres på baggrund af et 
demografisk og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

De sociale kriterier er baseret på forskellige kommunale  
datakilder, der er komplekst sammensat på kryds og 
tværs. Det er derfor ikke altid ligetil for den enkelte kom-
mune at være sikker på, at al kommunens grunddata  
er registreret korrekt og kontinuerligt vedligeholdt.  
Dataproces har specialiseret sig i at hjælpe kommunerne 
med at vedligeholde det datamateriale, der bl.a. ligger til 
grund for den socioøkonomiske udgiftsbehovsopgørelse.

For yderligere information, kontakt:

 ▪ Udgiftsbehov og udligning
Forøges for hvert 0-15-årigt barn af en enlig forsørger, 
der modtager det ordinære børnetilskud

 ▪ Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet
Således I udlignes på baggrund af et retmæssigt  
udgiftsbehov

 ▪ Indsigt i tilskuds- og udligningssystemet
Betydningen af datafejl og -mangler ift. kommunens 
økonomi
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