
Undervisning ved Dataproces’ udligningsteam

Udligning fra A til Å

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem er komplekst og ofte genstand for stor debat. Få viden, 
indsigt og kompetencer i forhold til systemet i samarbejde med Dataproces’ udligningsteam.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en 
volumen på 400 mia. kr. Beløbet (om-)fordeles mellem 
kommunerne gennem en nøgle, der ud fra udgiftsbehov 
og skatteindtægter opgør, hvorvidt kommunen har et 
strukturelt over- eller underskud. Udgiftsbehovet opgøres  
gennem beregningen af et demografisk og et socioøkono-
misk udgiftsbehov, der henholdsvis afspejler kommunens 
demografiske profil og befolkningssammensætningens 
sociale karakteristika.

Dataproces underviser i det kommunale tilskuds- og ud-
ligningssystem efter forudgående dialog omkring jeres 
unikke ønsker og behov, hvad angår niveau og og aktuel-
le fokus. Ved et undervisningsforløb hjælper Dataproces 
med at oplyse, uddybe og bidrage med indsigt i systemet 
enten hos kommunen eller hos Dataproces.  ▪ Samspillet mellem indtægts- og udgiftssiden

 ▪ Overblik i forhold til systemet og de enkelte kriterier

 ▪  Klarhed over de udligningsmæssige konsekvenser af en 
given politisk beslutning

 ▪  Videns- og kompetencedeling

UDLIGNING: UNDERVISNING

Til kommuner der ønsker at styrke udvalgte medarbejdere 
eller afdelingens generelle forståelse for det kommunale 
tilskuds- og udligningssystem vil en undervisning typisk 
tage udgangspunkt i systemets indtægts- og udgiftsside 
og bidrage med overblik og indsigt i samspillet herimel-
lem. Endvidere gennemgås den demografiske- og socio-
økonomiske udgiftsbehovsopgørelse, og der sættes spot 
på de dynamikker og paradokser, der er indlejret i syste-
met. Herunder nærmere om de enkelte kriteriers formål, 
bevæggrunde og dataopgørelse, som afsæt for introdukti-
on og drøftelse af den igangværende politiske debat.

Undervisningen vil bl.a. have fokus på:

Skalhuse 13, 9240 Nibe 

41 21 05 00

DP@dataproces.dk

www.dataproces.dk

For yderligere information, kontakt:



UDLIGNING: VIDEN OG KOMPETENCER

Brug for rådgivning eller specialanalyser?

Eksempler på konsulentydelser:

Siden Dataproces’ start har analyser af det kommunale 
tilskuds- og udligningssystem udgjort en vigtig del af virk-
somhedens portefølje. Dataproces’ udligningsteam har 
således over en årrække opbygget erfaring med og udvik-
let økonomiske beregninger og analysemodeller, der kan 
udrede, forudsige og klarlægge betydningen af en given 
udvikling eller systemændring.

 ▪ Beslutningsoplæg vedr. forenings- og alliancevalg

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

 ▪ Identifikation og analyse af udvalgte kriteriers hensigts-
mæssighed i forhold til at opgøre og afspejle et givent 
kommunalt udgiftsbehov

Teamet leverer i dag en flerhed af ydelser: fra indtægtsop-
timeringsanalyser og datavalidering, over undervisning og 
kurser, til udredninger og specialrapporter. Herunder kon-
sekvensberegninger på de mange modeller og udspil, der 
følger i kølvandet på den politiske reformdebat.

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 tilskud- og udligningssystem, som du ønsker 
klarlagt eller undersøgt?

Kontakt Dataproces og få en uforpligtende snak med vo-
res udligningsteam. Her designes og udføres alle konsu-
lentydelser altid med afsæt i den enkelte kommunes krav 
og ønsker - og de leveres med henblik på videns- og kom-
petencedeling.

 ▪ Dag til dag behandling af spørgsmål rejst i nyhedsdebat-
ten inden for udligningsområdet

 ▪ Overvågning og analyse via time-abonnement

 ▪ Fremskrivninger

 ▪ Konsekvensberegninger af politiske reformforslag -  
generelt og kommunespecifikt

Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem i samarbejde med Dataproces.
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