
RÅDGIVNING OG SPARRING

Følgende er tre eksempler på, hvordan et samarbejde med Dataproces kan være med 
til at understøtte kommunens økonomiske forvaltning:

Skalhuse 13, 9240 Nibe 

25 55 19 18

KN@dataproces.dk

www.dataproces.dk

For yderligere information, kontakt:

Sparring og rådgivning

Et samarbejde med Dataproces kan hjælpe økonomichefen med at formidle komplekst stof til et politiske organ. Her-
under at forberede økonomiudvalgsmøder, præcisere hvorfor kommunens økonomi udvikler sig som den gør og finde 
de små nuancer i beregningen af tilskud- og udligning, som lige netop gør, at ens egen kommune bliver heldigt/uheldigt 
ramt inden for beregningsmotoren. Her ender samarbejdet dog ikke, tværtimod. Der kan være opdatering af finansie-
ringsgrundlaget i samarbejde med kommunen samt samtale og sparring vedrørende balancetilskuddet. Hertil kommer 
kommunens interne spørgsmål til opgørelsen, som skal besvares, der kan være endnu en opdatering og tilføjelser til op-
gørelsen og slutteligt kan samarbejdet hjælpe med en præsentation, så kommunen kan tage opgørelsen direkte videre 
i deres arbejde.

Ved budgetlægningsprocessen kan kommunen få hjælp til flere scenarier: i) hjælp til den del af budgettet, der vedrører 
udviklingen i de samlede indtægter, herunder tilskud og udligning, ii) rådgivning og vejledning vedrørende diverse til-
skudspuljer, ansøgninger, mv., iii) sparring, opdatering  og validering af det datagrundlag, som ligger til grund for bereg-
ningen i eksempelvis befolkningsudviklingen, indkomstgrundlaget mv. i budgetforudsætningerne samt iiii) hurtigt svar 
på nogle af de mange spørgsmål, som kan opstå i en budgetlægningsfase. 

Budgetlægning

Økonomisk redegørelse
En gennemgang af økonomisk redegørelse (maj og december-udgivelserne) er ikke blot en gennemgang. Denne gen-
nemgår: Hvad ændres set i forhold til de forventede midtvejs og slutreguleringer af bloktilskudspuljen, hvad er forvent-
ningen til udviklingen i ledigheden, PL-udviklingen og hvordan det påvirker kommunernes samlede økonomi og slutteligt 
hvad bliver betydningen for den enkelte kommune. Herefter gennemgår teamet rapporten på landsplan og konkretiserer 
disse overordnede tanker vedrørende hele landets udvikling til den enkelte kommunes specifikke situation. Kommunen 
kan derefter forholde sig til analysen og Dataproces står til rådighed for at opdatere forventninger og vejlede kommunen 
i, hvordan denne kan forholde sig fremadrettet.



ÅRSHJUL: ØKONOMI OG BUDGET

Analyser
 ▪ Udredninger

Statsgarantien 
Tilbagegangskriteriet
Konsekvensberegninger
Detaljeret gennemgang af tilskuds- og  
udligningssystemet

 ▪ Opgørelser
Forventede indtægter, herunder opsplitning 
af grundskyld og indkomstskat
Tilskudspuljen 
Kommunens budget indtil 2025 igennem   
beregnet årlig nedgang inkl. diverse  
regressionsanalyser
Sammenligning af forhold mellem udlignings-  
reformen og kommunens faktiske tal

 ▪ Fremskrivningsrapporter
Udvikling af demografiske og socioøkonomiske 
kriterier
Forventet udvikling i kommunens udgiftsbehov
Kommunens forventede finansieringsgrundlag 

 ▪ Beregninger
Gennemgang af bloktilskud
Gennemgang af tilbagegangskriteriet 
Socioøkonomisk og demografisk udgiftsbehov 
Udvikling i Finansieringsgrundlaget 
Udvikling i indtægtssiden for overslagsår 
Forholdet mellem faktiske udgifter og  
udgiftsbehov

Validering af data
 ▪ Økonomiaftalen

Gennemgang af forventede niveau af 
service- og anlægsrammen 
DUT-reguleringer 
Bloktilskuddets forventede størrelse 
Samlet finansiering til kommunen 
Kommunalmedfinansiering og udvikling

 ▪ Tilskudsudmeldingen

 ▪ Gennemgang af økonomisk redegørelse
Midtvejs- og slutreguleringer af bloktilskuds- 
puljen 
PL-udviklingen  
Kommunernes samlede økonomi

 ▪ Finansloven 

 ▪ KL’s budgetvejledning

Ansøgninger
 ▪ Sparring og rådgivning til en række ansøgninger 

af særtilskud, skattejusteringer og lån

 ▪ Statsgaranti eller selvbudgettering
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Undervisning
 ▪ Få styr på det kommunale tilskuds- og udlig-

ningssystem

www.dataproces.dk
Kontakt Dataproces


