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KORT OM BDO

► BDO er danskejet og –ledet, med kontorer i 32 
danske byer og kontor i Grønland. 

► Vi er markedsledere inden for rådgivnings-, 
revisions- og serviceydelser til mindre og 
mellemstore virksomheder samt til den offentlige 
sektor.

► Mere end 1.300 medarbejdere, heraf er mere end 
120 statsautoriserede revisorer.

► 1.099 mio. kroner i nettoomsætning (2019/20).

► BDO Global er en af verdens største rådgivnings-
og revisionsorganisationer med repræsentation i 
167 lande worldwide.

► Revisor for over 60 % af de danske kommuner.

► Revisor for 4 ud af 5 regioner
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FORMÅL MED DAGENS SESSION

At vise eksempler på hvordan BDO anvender FLIS data fra 
kuberne:

 BORGER
 AGGREGERET ØKONOMI

Eksemplerne tager udgangspunkt i BDO´s mangeårige 
erfaring med at identificere manglende indtægter på 
statsrefusioner og tilskud.

Eksemplerne har særligt fokus på, hvordan kommunerne 
kan skærpe konteringspraksis med brug af FLIS data.
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METODE

BDO benytter FLIS datamarter (DM) og supplerer med andre datakilder. Data 
behandles i Power BI.

Der er typisk 2 step i metoderne:

1. FLIS datamarter sikrer fuldstændighed. I første step undersøger vi om 
metoden kan identificere alle personer, hvor der er hjemtaget refusion.

2. I andet step arbejder vi med at minimere det antal personsager, som 
efterfølgende skal tjekkes.
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POUL MOVILD

EKSEMPEL 1

HJEMTAGELSE AF 100 % STATSREFUSION PÅ FLYGTNINGE
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TYPER AF KONTERINGSFEJL OG ØKONOMISK GEVINST
3 FORSKELLIGE TYPER OG DERES KARAKTERISTIKA

 Type 1
Registreringer og konteringer som ved en gennemgang kan rettes og give kommunen 
en merindtægt.

Type 2
Registreringer og konteringer som med stor sandsynlighed på et tidspunkt vil medføre tab 
af indtægter til kommunen.

Type 3
Registreringer og konteringer som giver anledning til øget tidsforbrug og dermed udgifter 
ved benchmark på tværs af kommuner.
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EKSEMPEL 1
ANVENDELSE AF FLIS DATA FRA BORGER TIL HJEMTAGELSE AF TILSKUD OG 100 % STATSREFUSION PÅ 
FLYGTNINGE

Et af de områder hvor BDO næsten altid konstaterer fejl, er integrationsområdet med bl.a. grundtilskud, 
resultattilskud og 100 % refusion på flygtninge efter Servicelovens § 181.

En af de væsentligste årsager til fejlene skyldes, at det ofte er faglige sagsbehandlere, som skal registrere 
økonomioplysningerne, og som ikke altid kender konsekvensen af indberetning eller mangel derpå

I forhold til servicelovens § 181, er der tale om 3 typer af personudgifter som udløser 100 % statsrefusion:
 Døgnophold
 En række ydelser inden for de første 3 år
 Uledsagede flygtningebørn

Der er tale om opgørelser, som kommunerne skal udarbejde manuelt og som omfatter udgifter efter serviceloven, 
aktivloven og dagtilbudsloven.

”SELV SMÅ FEJL PÅ DETTE OMRÅDE KAN MEDFØRE STORE TAB, FORDI DET ER 100 % STATSREFUSION”
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SERVICELOVENS § 181

§ 181. Staten afholder efter reglerne i stk. 2 og 3 udgifter til en udlænding, der har fået opholdstilladelse efter 
1) udlændingelovens §§ 7 eller 8, 

2) udlændingelovens § 9 b, 
3) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, 
4) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som konsekvens af tilknytning til en i Danmark fastboende person, når denne person selv har fået 
opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-3, eller når tilknytningen kan føres tilbage til en sådan person, 

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet til en person over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse efter en af de 
bestemmelser, der er nævnt i nr. 1, 
6) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2 og 
3, 
7) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding, 

8) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som konsekvens af en tilknytning til en mindreårig asylansøgende udlænding, som har fået 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c, eller 
9) udlændingelovens § 9 e. 
Stk. 2. Staten afholder fuldt ud udgifter til hjælp efter § 11, stk. 3, §§ 41 og 42, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 
og §§ 96, 98 og 100 i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen. 

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 afholder staten en kommunes udgifter til 
1) udlændinge, som inden 24 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, og 
2) udlændinge, når tilladelsen er meddelt en mindreårig asylsøger, dog længst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt 
ophold her i landet.
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MODEL SOM SIKRER FULDSTÆNDIG HJEMTAGELSE AF 100 % 
REFUSION EFTER SERVICELOVENS § 181
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FLIS data fra 
BORGER

med cpr, land, 
start- og 

slutmåned

Økonomi 
system

Med cpr og 
registrering på 

autoriseret 
struktur

SAMLET MODEL

Sikkerhed for at alle 
omfattede personer og alle 
omfattede udgifter bliver 

medregnet i 
refusionsgrundlaget

Effektivisering af 
arbejdsgange



POUL MOVILD

MODEL EKSEMPEL
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POUL MOVILD

EKSEMPEL 2

KONTERING AF ATP-BIDRAG PÅ FUNKTION 8.51.52
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3 TYPER AF REGISTRERINGS- OG KONTERINGSFEJL

Type 1
Registreringer og konteringer som ved en gennemgang kan rettes og give kommunen en 
merindtægt.

 Type 2
Registreringer og konteringer som med stor sandsynlighed på et tidspunkt vil medføre 
tab af indtægter til kommunen.

Type 3
Registreringer og konteringer som giver anledning til øget tidsforbrug og dermed udgifter 
ved benchmark på tværs af kommuner.

12



Side

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN 
8.51.52 ANDEN GÆLD (UDDRAG FRA BUDGET OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER)

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 

ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift.

Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, danskbonus for selvforsørgede samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten 
yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag og bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne, hvortil staten yder 100 pct. refusion. 

Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger:

 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)

 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt

 090 Refusion af offentlige pensioner

 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser

 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10

 097 Refusion af ATP-bidrag

 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 

 101 ATP-bidrag sygedagpenge

 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen 

 110 Betalinger vedrørende pas

 111 Betalinger vedrørende kørekort

 114 Dagpenge til EØS-borgere

 115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning

 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse

 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte

 118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb

 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
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POUL MOVILD

MODEL EKSEMPEL
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POUL MOVILD

EKSEMPEL 3

ANVENDELSE AF FLIS AGGREGERET ØKONOMI TIL AT 
RETTE VÆSENTLIGE KONTERINGSFEJL
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3 TYPER AF REGISTRERINGS- OG KONTERINGSFEJL

Type 1
Registreringer og konteringer som ved en gennemgang kan rettes og give kommunen en 
merindtægt.

Type 2
Registreringer og konteringer som med stor sandsynlighed på et tidspunkt vil medføre tab 
af indtægter til kommunen.

 Type 3
Registreringer og konteringer som giver anledning til øget tidsforbrug og dermed 
udgifter ved benchmark på tværs af kommuner.
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80 / 20 REGLEN

80 / 20 reglen er en iagttagelse BDO har gjort gennem mange års arbejde med screening 
af regnskabsdata på landets kommuner. 

Reglen viser kort og enkelt, at omkring 80 % af kommunerne registrerer og konterer 
næsten ens. De sidste 20 % er markante afvigelser.

Ved benchmark af udgifter/indtægter pr. indbygger på forskellige dimensioner ses samme 
mønster, hvor 80 % af kommunerne ligger med lille spredning, mens de sidste 20 % er 
markante afvigelser i hver sin ende af skalaen.

Dimensionerne kan f.eks. være funktion, gruppering eller art.
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POUL MOVILD

MODEL EKSEMPEL
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