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Dette dokument indeholder dokumentation af det data, der er input i den generiske model, 

Landsbyggefonden har udviklet.  

Det økonomiske potentiale er beregnet som forskellen i værdien af en given parameter, hvor 

værdien af parameteren er beregnet som pris gange mængde. Derfor har vi anvendt de to input 

mængde- og prisdata. Prisdata kan være opgjort for forskellige perioder, og nettopris- og 

lønindeks er derfor nødvendige for at omregne prisdata til samme periode. 

I modellen retter forskellige parametre sig ikke mod hele gruppen af beboere, men kun mod et 

givent alderssegment (fx retter kontanthjælp sig mod de 18-64-årige). Hver parameter er derfor 

opgjort for et givent alderssegment, og da formålet er at beregne potentialet for en 

gennemsnitlig beboer i det givne boligområde, bruger vi befolkningsdata til at omregne 

potentialet. 

Potentialet skal fordeles på de fem interessenter, der påvirkes af ændringer i nettoindtægten, og 

derfor fordeler vi potentialet på interessenter for hver parameter. 

Vi har delt dokumentationen af datainput op efter datakilder, som er de fire nedenstående: 

· Data fra Landsbyggefonden (fra Danmarks Statistiks registre). Betegnes LBF i det 

efterfølgende. 

· Data fra Socialstyrelsens Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Betegnes SØM i det 

efterfølgende. 

· Data fra offentlige myndigheder (ministerier, SU og Statistikbanken hos Danmarks 

Statistik). Betegnes ’øvrige’ i det efterfølgende. 

· Data fra brugeren for socialområdet. Betegnes ’brugerdata’ i det efterfølgende. 
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1.1 Data fra Landsbyggefonden 

En stor del af data til den generiske model kommer fra Danmarks Statistiks registre, der 

udtrækkes og leveres af Landsbyggefonden. Data herfra er af typerne mængdedata, prisdata og 

befolkningsdata. 

1.1.1 Mængdedata 

Mængdedata for 21 ud af 25 parametre leveres af Landsbyggefonden.  

Ud over de specifikationer, der er opgivet i tabellerne i dette afsnit, afgrænses alle mængdedata 

på de geografiske kolonner ’Område’, ’Kommune’, ’Region’ og ’Almene_boliger’. Derudover 

bruger vi befolkningsdata fra registret BEF til at omregne mængdedata til en værdi pr. person i 

befolkningsgruppen.  

1.1.1.1 Mængdedata for lønindkomst fra LBF 

Lønindkomst 

Mængdedata for parameteren ’lønindkomst’ er andelen af fuldtidsbeskæftigede i aldersgruppen 

15-64 år, jf. tabel 1.  

Andelen af beskæftigede i aldersgruppen omregnes til fuldtidsbeskæftigede ved at gange andelen 

af beskæftigede med den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for aldersgruppen.  

Data trækkes fra Danmarks Statistiks registre RAS. 

Tabel 1 
 

Specifikationer for mængdedata for parametergruppen ’lønindkomst’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Lønindkomst Andel i beskæftigelse (fuldtidsbasis) pr. år 15-64 år RAS 
 

 

  
 
 

 

1.1.1.2 Mængdedata for overførselsindkomst fra LBF 

Kontanthjælp 

Mængdedata for parameteren ’kontanthjælp’ er det gennemsnitlige antal uger på kontanthjælp 

for personer i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret DREAM. 

Førtidspension 

Mængdedata for parameteren ’førtidspension’ er det gennemsnitlige antal uger på førtidspension 

for personer i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret DREAM. 
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Dagpenge 

Mængdedata for parameteren ’dagpenge’ er det gennemsnitlige antal uger på dagpenge for en 

person i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret DREAM. 

Boligstøtte 

Mængdedata for parameteren ’boligstøtte’ er andelen af personer i aldersgruppen 18+ år, der 

modtager boligstøtte, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret BOST. 

Integrationsydelse 

Mængdedata for parameteren ’integrationsydelse’ er det gennemsnitlige antal uger på 

integrationsydelse for personer i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret 

DREAM. 

Uddannelseshjælp 

Mængdedata for parameteren ’uddannelseshjælp’ er det gennemsnitlige antal uger på 

uddannelseshjælp for personer i aldersgruppen 18-29 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret 

DREAM. 

SU 

Mængdedata for parameteren ’SU’ er det gennemsnitlige antal uger på SU for personer i 

aldersgruppen 18-29 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret DREAM. 

Syge-, ferie- og barselsdagpenge 

Mængdedata for parameteren ’syge-, ferie- og barselsdagpenge’ er det gennemsnitlige antal uger 

på syge-, ferie- eller barselsdagpenge for personer i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data 

trækkes fra registret DREAM. 

Andre ydelser 

Andre ydelser omfatter fleksydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering og ledighedsydelse. 

Mængdedata for parameteren ’andre ydelser’ er det gennemsnitlige antal uger på andre ydelser 

for personer i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 2. Data trækkes fra registret DREAM. 
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Tabel 2 
 

Specifikationer for mængdedata i parametergruppen ’overførselsindkomst’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Kontanthjælp Uger på kontanthjælp pr. person pr. år 18-64 år DREAM 

Førtidspension Uger på førtidspension pr. person pr. år 18-64 år DREAM 

Dagpenge Uger på dagpenge pr. person pr. år 18-64 år DREAM 

Boligstøtte Andel, der modtager boligstøtte, pr. år 18+ år BOST 

Integrationsydelse Uger på integrationsydelse pr. person pr. år 18-64 år DREAM 

Uddannelseshjælp Uger på uddannelseshjælp pr. person pr. år 18-29 år DREAM 

SU Uger på SU pr. person pr. år 18-29 år DREAM 

Syge-, ferie- og 

barselsdagpenge 

Uger på syge-, ferie- og barselsdagpenge pr. person 

pr. år 
18-64 år DREAM 

Andre ydelser Uger på andre ydelser pr. person pr. år 18-64 år DREAM 
 

 

  
 

 

1.1.1.3 Mængdedata for sundhed fra LBF 

Lægebesøg 

Et lægebesøg er en kontakt med alment praktiserende læge og omfatter både almindelige 

konsultationer, telefonkonsultationer og e-konsultationer. Mængdedata for parameteren 

’lægebesøg’ er det gennemsnitlige antal kontakter for alle personer i befolkningsgruppen, jf. 

tabel 3. Data trækkes fra registret SSKO. 

Lægebesøg (speciallæge) 

Et lægebesøg hos speciallæge er ligeledes en kontakt via almindelig konsultation, 

telefonkonsultation eller e-konsultation. Speciallæge omfatter både fysio- og fodterapi, 

kiropraktor og psykologisk hjælp. Mængdedata for parameteren ’lægebesøg (speciallæge)’ er det 

gennemsnitlige antal kontakter for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data trækkes 

fra registret SSKO. 

Somatiske sygehusindlæggelser 

Somatiske sygehusindlæggelser omfatter alle hospitalsindlæggelser, der er relateret til somatisk 

sygdom. Mængdedata for parameteren ’somatiske sygehusindlæggelser’ er det gennemsnitlige 

antal sengedage på et somatisk sygehus for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data 

trækkes fra registret LPR_ADM. 

Somatisk ambulant behandling 

Somatisk ambulant behandling omfatter somatisk behandling på et sygehus eller ambulatorium, 

som ikke kræver indlæggelse. Mængdedata for parameteren ’somatisk ambulant behandling’ er 

det gennemsnitlige antal ambulante kontakter med et somatisk sygehus eller ambulatorium for 

alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data trækkes fra registret LPR_ADM. 
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Somatisk skadestuekontakt 

Somatisk skadestuekontakt omfatter behandling af akut sygdom eller skade, oftest i forbindelse 

med uheld. Mængdedata for parameteren ’somatisk skadestuekontakt’ er det gennemsnitlige 

antal kontakter med en somatisk skadestue for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. 

Data trækkes fra registret LPR_ADM. 

Psykiatriske sygehusindlæggelser 

Psykiatriske sygehusindlæggelser omfatter alle hospitalsindlæggelser på psykiatriske afdelinger. 

Mængdedata for parameteren ’psykiatriske sygehusindlæggelser’ er det gennemsnitlige antal 

sengedage på et psykiatrisk sygehus for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data 

trækkes fra registret PSYK_ADM. 

Psykiatrisk ambulant behandling 

Psykiatrisk ambulant behandling omfatter psykiatrisk behandling på et sygehus eller 

ambulatorium, som ikke kræver indlæggelse. Mængdedata for parameteren ’psykiatrisk ambulant 

behandling’ er det gennemsnitlige antal ambulante kontakter med et psykiatrisk sygehus eller 

ambulatorium for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data trækkes fra registret 

PSYK_ADM. 

Psykiatrisk skadestuekontakt 

Psykiatrisk skadestuekontakt omfatter behandling af akut psykiatrisk sygdom eller skade. 

Mængdedata for parameteren ’psykiatrisk skadestuekontakt’ er det gennemsnitlige antal 

kontakter med en psykiatrisk skadestue for alle personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data 

trækkes fra registret LPR_ADM. 

Tandlæge 

Mængdedata for parameteren ’tandlæge’ er det gennemsnitlige antal tandlægebesøg for alle 

personer i befolkningsgruppen, jf. tabel 3. Data trækkes fra registret SSKO. 
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Tabel 3 
 

Specifikationer for mængdedata i parametergruppen ’sundhed’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Lægebesøg Antal lægebesøg pr. person pr. år Alle SSKO 

Lægebesøg 

(speciallæge) 

Antal speciallægebesøg pr. person pr. år Alle SSKO 

Somatiske 

sygehusindlæggelser 

Antal dage indlagt (somatisk) pr. person pr. år Alle LPR_ADM 

Somatisk ambulant 

behandling 

Antal ambulante kontakter (somatisk) pr. person 

pr. år 

Alle LPR_ADM 

Somatisk 

skadestuekontakt 

Antal skadestuekontakter (somatisk) pr. person 

pr. år 

Alle LPR_ADM 

Psykiatrisk 

sygehusindlæggelse 

Antal dage indlagt (psykiatrisk) pr. person pr. år Alle PSYK_ADM 

Psykiatrisk ambulant 

behandling 

Antal ambulante kontakter (psykiatrisk) pr. 

person pr. år 

Alle PSYK_ADM 

Psykiatrisk 

skadestuekontakt 

Antal skadestuekontakter (psykiatrisk) pr. person 

pr. år 

Alle PSYK_ADM 

Tandlæge Antal besøg hos tandlægen pr. person pr. år Alle SSKO 
 

 

  
 

 

1.1.1.4 Mængdedata for kriminalitet fra LBF 

Fængselsudgifter 

Mængdedata for parameteren ’fængselsudgifter’ er det gennemsnitlige antal fængselsdage pr. 

person i aldersgruppen 15+ år i befolkningsgruppen, jf. tabel 4. Det gennemsnitlige antal 

fængselsdage beregnes som antal afgørelser pr. person i aldersgruppen ganget med en 

gennemsnitlig straflængde for typen af afgørelser.  

Antal afgørelser kommer fra registret KRAF. Alle afgørelser pr. personnummer og afgørelsesdato 

inden for straffeloven, våbenloven og loven om euforiserende stoffer, der resulterer i en 

ubetinget eller betinget straf på mere end 0 dage, medregnes.  

Den gennemsnitlige straflængde beregner vi på baggrund af data fra de to statistikker STRAF44 

og STRAF49, der indeholder hhv. antal afgørelser og den gennemsnitlige straflængde for de 

pågældende afgørelser inden for de tre ovennævnte områder. Den gennemsnitlige straflængde 

beregnes som et vægtet gennemsnit med antal afgørelser som vægte. 

Retsudgifter 

For parameteren ’retsudgifter’ medregner vi alle afgørelser inden for straffeloven, våbenloven og 

loven om euforiserende stoffer. Mængdedata for parameteren ’retsudgifter’ er antallet af unikke 

afgørelser pr. personnummer og afgørelsesdato inden for disse tre områder, der resulterer i en 

ubetinget eller betinget straf på mere end 0 dage, fordelt på alle personer i aldersgruppen 15+ år 

i befolkningsområdet, jf. tabel 4.  
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Vi bruger antal afgørelser pr. personnummer og afgørelsesdato, fordi sigtelserne mod en person 

vil blive slået sammen til én retssag i tilfælde af flere sigtelser mod samme person.  

Data trækkes fra registret KRAF. 

Tabel 4 
 

Specifikationer for mængdedata i parametergruppen ’kriminalitet’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Fængselsudgifter Fængselsdage pr. person pr. år 15+ år KRAF, STRAF44, STRAF49* 

Retsudgifter Antal afgørelser pr. person pr. år 15+ år KRAF 
 

 

  
Note: *Mængdedata for parameteren ’fængselsudgifter’ beregnes på baggrund af registret KRAF og statistikkerne STRAF44 og 
STRAF49 fra Statistikbanken fra Danmarks Statistik. 

 

1.1.2 Prisdata 

Prisdata for to ud af 25 parametre leveres af Landsbyggefonden. 

På samme måde som for mængdedata afgrænses alle prisdata, foruden de specifikationer, der er 

opgivet i tabellerne i dette afsnit, på de geografiske variable område, kommune, region og 

almene boliger. Derudover bruges befolkningsdata fra registret BEF til at omregne mængdedata 

til en værdi pr. person i befolkningsgruppen. 

1.1.2.1 Prisdata for lønindkomst fra LBF  

Lønindkomst 

Prisdata for parameteren ’Lønindkomst’ er den gennemsnitlige erhvervsindkomst for 

fuldtidsbeskæftigede i aldersgruppen 15-64 år i befolkningsgruppen, jf. tabel 5.  

Den gennemsnitlige erhvervsindkomst omregnes til fuldtidsbeskæftigede ved at dividere den 

gennemsnitlige erhvervsindkomst for hele aldersgruppen med andelen af fuldtidsbeskæftigede 

(se afsnit 1.1.1.1). 

Data trækkes fra registrene IND og RAS. 

Tabel 5 
 

Specifikationer for prisdata i parametergruppen ’lønindkomst’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Lønindkomst 
Gns. løn (fuldtidsbasis) pr. person 

pr. år 
15-64 år IND, RAS 
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1.1.2.2 Prisdata for overførselsindkomst fra LBF 

Boligstøtte 

Prisdata for parameteren ’boligstøtte’ er den gennemsnitlige sats for boligstøtte for dem, der 

modtager boligstøtte i aldersgruppen 18+ år, jf. tabel 6.  

Data trækkes fra registrene BOST. 

Tabel 6 
 

Specifikationer for prisdata i parametergruppen ’overførselsindkomst’ 
 

  Parameter Parameter_pris_label Alderssegment Registre 

Boligstøtte Sats for boligstøtte pr. år 18+ år BOST 
 

 

  
 

 

1.1.3 Befolkningsdata 

Al befolkningsdata leveres af Landsbyggefonden fra registret BEF. Vi skal bruge befolkningsdata 

for alle de alderssegmenter, mængde- og prisdata er specificeret på. I tabel 7 er der en oversigt 

over de alderssegmenter, befolkningen er delt ind i, inden for hver befolkningsgruppe. 

Tabel 7 
 

Oversigt over de alderssegmenter, der bruges data for i beregningerne 
 

  Alderssegmenter Beskrivelse 

0-5 år Personer fra 0 år til og med 5 år 

6-16 år Personer fra 6 år til og med 16 år 

0-17 år Personer fra 0 år til og med 17 år 

15+ år Personer fra 15 år og opefter 

18+ år Personer fra 18 år og opefter 

18-29 år Personer fra 18 år til og med 29 år 

15-64 år Personer fra 15 år til og med 64 år 

18-64 år Personer fra 18 år til og med 64 år 

Alle Personer i alle aldre 
 

 

  
 

 

 

1.2 Prisdata fra SØM 

Mange af modellens prisdata er trukket fra Socialstyrelsens socialøkonomiske model (SØM). 
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1.2.1 Prisdata 

Prisdata for 13 ud af de 25 parametre kommer fra SØM. Al prisdata fra SØM er på nationalt 

niveau, så for disse parametre bruges det samme prisdata på tværs af befolkningsgrupper. Data 

er fra den seneste version af SØM. 

1.2.1.1 Prisdata for overførselsindkomst fra SØM 

Kontanthjælp 

Prisdata for parameteren ’kontanthjælp’ er den gennemsnitlige sats for kontanthjælp pr. uge for 

personer på kontanthjælp i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 8. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’kontanthjælp’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Førtidspension 

Prisdata for parameteren ’førtidspension’ er den gennemsnitlige sats for førtidspension pr. uge 

for personer på førtidspension i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 8. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’førtidspension’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Andre ydelser 

Andre ydelser omfatter fleksydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering og ledighedsydelse. 

Prisdata for parameteren ’andre ydelser’ er den gennemsnitlige sats for andre ydelser pr. uge for 

personer på andre ydelser i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 8. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Øvrige overførsler’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Tabel 8 
 

Specifikationer for prisdata i parametergruppen ’overførselsindkomst’ 
 

  Parameter Parameter_pris_label Alderssegment Kilde 

Kontanthjælp Sats for kontanthjælp pr. uge 18-64 år SØM 

Førtidspension Sats for førtidspension pr. uge 18-64 år SØM 

Andre ydelser Sats for andre ydelser pr. uge 18-64 år SØM 
 

 

  
 

 

1.2.1.2 Prisdata for sundhed fra SØM 

Lægebesøg 

Et lægebesøg er en kontakt med alment praktiserende læge og omfatter både almindelige 

konsultationer, telefonkonsultationer og e-konsultationer. Prisdata for parameteren ’lægebesøg’ 

er den gennemsnitlige pris for et lægebesøg, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Sygesikringskontakter, almen praksis’. Satsen er den samme på tværs af 

målgrupper. 
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Lægebesøg (speciallæge) 

Et lægebesøg hos speciallæge er ligeledes en kontakt via almindelig konsultation, 

telefonkonsultation eller e-konsultation. Speciallæge omfatter både fysio- og fodterapi, 

kiropraktor og psykologisk hjælp. Prisdata for parameteren ’lægebesøg (speciallæge)’ er den 

gennemsnitlige pris for et lægebesøg hos speciallæge, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Sygesikringskontakter, andre’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Somatiske sygehusindlæggelser 

Somatiske sygehusindlæggelser omfatter alle hospitalsindlæggelser, der er relateret til somatisk 

sygdom. Prisdata for parameteren ’somatiske sygehusindlæggelser’ er den gennemsnitlige pris for 

en indlæggelsesdag på et somatisk sygehus, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Somatisk sygehusindlæggelse’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Somatisk ambulant behandling 

Somatisk ambulant behandling omfatter somatisk behandling på et sygehus eller ambulatorium, 

som ikke kræver indlæggelse. Prisdata for parameteren ’somatisk ambulant behandling’ er den 

gennemsnitlige pris for en ambulant kontakt med et somatisk sygehus eller ambulatorium, jf. 

tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i underdimensionen ’Somatisk ambulant behandling’. Satsen 

er den samme på tværs af målgrupper. 

Somatisk skadestuekontakt 

Somatisk skadestuekontakt omfatter behandling af akut sygdom eller skade, oftest i forbindelse 

med uheld. Prisdata for parameteren ’somatisk skadestuekontakt’ er den gennemsnitlige pris for 

en kontakt med en somatisk skadestue, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Somatisk skadestue’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Psykiatriske sygehusindlæggelser 

Psykiatriske sygehusindlæggelser omfatter alle hospitalsindlæggelser på psykiatriske afdelinger. 

Prisdata for parameteren ’psykiatriske sygehusindlæggelser’ er den gennemsnitlige pris for en 

indlæggelsesdag på et psykiatrisk sygehus, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i 

underdimensionen ’Psykiatriske sygehusindlæggelse’. Satsen er den samme på tværs af 

målgrupper. 

Psykiatrisk ambulant behandling 

Psykiatrisk ambulant behandling omfatter psykiatrisk behandling på et sygehus eller 

ambulatorium, som ikke kræver indlæggelse. Prisdata for parameteren ’psykiatrisk ambulant 

behandling’ er den gennemsnitlige pris for en ambulant kontakt med et psykiatrisk sygehus eller 

ambulatorium, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i underdimensionen ’Psykiatrisk ambulant 

forløb’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 
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Psykiatrisk skadestuekontakt 

Psykiatrisk skadestuekontakt omfatter behandling af akut psykiatrisk sygdom eller skade. Prisdata 

for parameteren ’psykiatrisk skadestuekontakt’ er den gennemsnitlige pris for en kontakt med en 

psykiatrisk skadestue, jf. tabel 9. Data findes i arket ’Priser’ i underdimensionen ’Psykiatrisk 

skadestue’. Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Tabel 9 
 

Specifikationer for prisdata i parametergruppen ’sundhed’ 
 

  Parameter Parameter_pris_label Alderssegment Kilde 

Lægebesøg Gns. pris pr. lægebesøg Alle SØM 

Lægebesøg 

(speciallæge) 
Gns. pris pr. speciallægebesøg Alle SØM 

Somatiske 

sygehusindlæggelser 
Gns. pris pr. indlæggelsesdag (somatisk) Alle SØM 

Somatisk ambulant 

behandling 
Gns. pris pr. kontakt (somatisk ambulant) Alle SØM 

Somatisk 

skadestuekontakt 
Gns. pris pr. kontakt med skadestue (somatisk) Alle SØM 

Psykiatrisk 

sygehusindlæggelse 
Gns. pris pr. indlæggelsesdag (psykiatrisk) Alle SØM 

Psykiatrisk ambulant 

forløb 
Gns. pris pr. kontakt (psykiatrisk ambulant) Alle SØM 

Psykiatrisk 

skadestuekontakt 
Gns. pris pr. kontakt med skadestue (psykiatrisk) Alle SØM 

 

 

  
 

 

1.2.1.3 Prisdata for kriminalitet fra SØM 

Fængselsudgifter 

Prisdata for parameteren ’fængselsudgifter’ er den gennemsnitlige pris for en fængselsdag, jf. 

tabel 10. Data findes i arket ’Priser’ i underdimensionen ’Fængselsdage’. Satsen er den samme 

på tværs af målgrupper. 

Retsudgifter 

Prisdata for parameteren ’retsudgifter’ er den gennemsnitlige omkostning pr. afgørelse, jf. tabel 

10. Data findes i arket ’Priser’ i underdimensionen ’Dom for volds- og sædelighedsforbrydelser’. 

Satsen er den samme på tværs af målgrupper. 

Tabel 10 
 

Specifikationer for mængdedata i parametergruppen ’kriminalitet’ 
 

  Parameter Parameter_mgd_label Alderssegment Registre 

Fængselsudgifter Pris pr. fængselsdag 15+ år SØM 

Retsudgifter Pris pr. afgørelse 15+ år SØM 
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1.3 Data fra øvrige kilder 

1.3.1 Prisdata 

En række prisdata samt nettopris- og lønindeks kommer fra andre datakilder end LBF og SØM. 

Dette gælder for seks ud af de 25 parametre. Al prisdata fra øvrige kilder er på nationalt niveau, 

så for disse parametre bruges det samme prisdata på tværs af befolkningsgrupper. 

1.3.1.1 Prisdata for overførselsindkomst fra øvrige datakilder 

Dagpenge 

Prisdata for parameteren ’dagpenge’ er den gennemsnitlige sats for dagpenge pr. uge for 

personer på dagpenge i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 11. Data hentes fra 

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (se kilde i bilag), hvor der hentes satser for følgende seks 

typer dagpengemodtagere: 

- Fuldtidsforsikrede 

- Deltidsforsikrede 

- Dimitend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 

- Dimitend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 

- Dimitend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 

- Dimitend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt). 

Alle satserne er på månedsbasis, så først omregnes satser til ugebasis ved at gange med faktoren 

12/52, og herefter tages et simpelt gennemsnit af de seks satser. Dette gennemsnit bruges som 

sats for dagpenge pr. uge. 

Integrationsydelse 

Prisdata for parameteren ’integrationsydelse’ er den gennemsnitlige sats for integrationsydelse 

pr. uge for personer på integrationsydelse i aldersgruppen 18-64 år, jf. tabel 11. Data hentes fra 

borger.dk, hvor der hentes satser for følgende fire typer af modtagere af integrationsydelse:  

- Enlig forsørger 

- Forsørger 

- Ikke-forsørger 

- Ung hjemmeboende. 

Alle satserne er på månedsbasis, så først omregnes satser til ugebasis ved at gange med faktoren 

12/52, og herefter tages et simpelt gennemsnit af de fire satser. Dette gennemsnit bruges som 

sats for integrationsydelse pr. uge. 

Uddannelseshjælp 

Prisdata for parameteren ’uddannelseshjælp’ er den gennemsnitlige sats for uddannelseshjælp 

pr. uge for personer på uddannelseshjælp i aldersgruppen 18-29 år, jf. tabel 11. Data hentes fra 
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Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (se kilde i bilag), hvor der hentes satser for følgende seks 

typer modtagere af uddannelseshjælp: 

- Enlige forsørgere – under 30 år 

- Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 

- Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 

- Under 30 år, psykisk syg, udeboende 

- 25-29 år, udeboende (samme som ’under 25 år, udeboende’) 

- 25-29 år, hjemmeboende (samme som ’under 25 år, hjemmeboende’). 

Alle satserne er på månedsbasis, så først omregnes satser til ugebasis ved at gange med faktoren 

12/52, og herefter tages et simpelt gennemsnit af de seks satser. Dette gennemsnit bruges som 

sats for uddannelseshjælp pr. uge. 

SU 

Prisdata for parameteren ’SU’ er den gennemsnitlige sats for SU pr. uge for personer på SU i 

aldersgruppen 18-29 år, jf. tabel 11. Data hentes fra SU’s hjemmeside (se kilde i bilag), hvor 

satsen for udeboende på en videregående uddannelses hentes. Satsen er på månedsbasis, så den 

omregnes til ugebasis ved at gange med faktoren 12/52.  

Syge-, ferie- og barselsdagpenge 

Prisdata for parameteren ’syge-, ferie- og barselsdagpenge’ er den gennemsnitlige sats for 

uddannelseshjælp pr. uge for personer på syge-, ferie- eller barselsdagpenge i aldersgruppen 18-

64 år, jf. tabel 11. Data hentes fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (se kilde i bilag). Den 

gennemsnitlige sats pr. uge beregnes som et simpelt gennemsnit af følgende to satser: 

- ’Højeste sygedagpengebeløb’ som fremgår af Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 

- Den gennemsnitlige sats, der er udregnet for dagpenge her. 

Tandlæge 

Prisdata for parameteren ’tandlæge’ er den gennemsnitlige pris pr. tandlægebehandling for 

personer i alle aldre, jf. tabel 11. Data hentes fra 6-by nøgletalsrapport, hvor den gennemsnitlige 

pris beregnes som et simpelt gennemsnit af variablen ’Tandpleje for de 0-17-årige’ på tværs af 

de seks byer. Dette data er anvendt, fordi det er det bedste tilgængelige data for den 

gennemsnitlige pris på tandlægebehandling. 

Tabel 11 
 

Specifikationer for prisdata i parametergruppen ’overførselsindkomst’ 
 

  Parameternavn Enhed for prisdata Alderssegment Kilde 

Dagpenge Dagpengesats pr. uge 18-64 år Beskæftigelsesministeriet (1) 

Integrationsydelse Sats for integrationsydelse pr. uge 18-64 år Borger.dk 

Uddannelseshjælp Sats for uddannelseshjælp pr. uge 18-29 år Beskæftigelsesministeriet (2) 

SU Sats for SU pr. uge 18-29 år SU 

Syge-, ferie- og 

barselsdagpenge 
Sats for dagpenge pr. uge 18-64 år Beskæftigelsesministeriet (1) 

Tandlæge Gns. pris pr. tandlægebehandling Alle 6-by nøgletalsrapport, 2019 
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Note: Se links til de seks kilder i bilag. 

 

1.3.2 Nettopris- og lønindeks 

Nettopris- og lønindeks hentes fra Statistikbanken. Nettoprisindeks hentes fra statistikken 

PRIS115, og lønindeks hentes fra statistikken SBLON1. Lønindekset er kvartalsdata, så her bruges 

et simpelt gennemsnit på tværs af de fire kvartaler som årsdata. 

1.4 Data fra brugeren for socialområdet 

Der er fire parametre inden for socialområdet, som brugeren har indtastet data for, og for alle 

fire parametre er det kun forskelle i prisdata, der driver potentialet.  

Specifikationer for de fire parametre er angivet i tabel 12. 

Tabel 12 
 

Specifikationer for prisdata for socialområdet 
 

  Parameter Parameter_pris_label Alderssegment 

Ekstra støtte i dagtilbud Midler til ekstra støtte pr. barn pr. år 0-5 år 

Ekstraundervisning og støtte i 

skolen 

Midler til ekstraundervisning og støtte pr. barn 

pr. år 

6-16 år 

Sociale foranstaltninger Omkostning til sociale foranstaltninger pr. 

borger pr. år 

Alle 

Beskæftigelsesindsatser Omkostning til beskæftigelsesindsats pr. borger 

pr. år 

15-64 år 

 

 

  
 

 

 

1.5 Data for fordelingsnøgler 

Modellen fordeler potentialet på fem interessenter: kommunen, regionen, staten, øvrige 

kommuner og beboere. For hver af de 25 parametre kan der være en ændring i både indtægt og 

udgift for hver af de fem aktører for hver af de 25 parametre. Værdien for hver interessent for 

hver parameter er derfor nettoændringen for den givne interessent for den givne parameter.  

Tabel 13 indeholder en oversigt over kilderne til fordelingen på interessenter for hver parameter.  
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Tabel 13 
 

Oversigt over kilder til fordeling af potentiale på interessenter 
 

  Parameter Kilder 

Lønindkomst SKAT, Skatteministeriet, VIVE 

Kontanthjælp SØM 

Førtidspension SØM 

Dagpenge Danske A-kasser 

Boligstøtte Retsinformation og registret BOST 

Integrationsydelse SØM 

Uddannelseshjælp SØM 

SU Retsinformation 

Syge-, ferie- og barselsdagpenge Retsinformation 

Andre ydelser SØM 

Lægebesøg SØM 

Lægebesøg (speciallæge) SØM 

Somatiske sygehusindlæggelser SØM 

Somatisk ambulant behandling SØM 

Somatisk skadestuekontakt SØM 

Psykiatrisk sygehusindlæggelse SØM 

Psykiatrisk ambulant forløb SØM 

Psykiatrisk skadestuekontakt SØM 

Tandlæge 6-by nøgletalsrapport, 2019 

Fængselsudgifter SØM 

Retsudgifter SØM 

Ekstra støtte i dagtilbud Holbæk og Kolding Kommune 

Ekstraundervisning og støtte i skolen Holbæk og Kolding Kommune 

Sociale foranstaltninger Holbæk og Kolding Kommune 

Beskæftigelsesindsatser Holbæk og Kolding Kommune 
 

 

  
 
Note: Fordelingen for de fire parametre inden for socialområdet, ’ekstra støtte i dagtilbud’, ’ekstraundervisning og støtte i 
skolen’, ’sociale foranstaltninger’ og ’beskæftigelsesindsatser’ stammer fra Holbæk og Kolding Kommune, fordi Incentive i 
forbindelse med de tidligere rapporter har indsamlet data for socialområdet fra disse kommuner.  
 

 

Ud over fordelingen på interessenter, som vi beregner eller henter fra ovenstående kilder, laver 

vi også en korrektion for den kommunale udligning. Overordnet set betyder det, at hvis der er 

ændringer i kommunens indtægtsgrundlag, ændres den kommunale udligning også.  

1.6 Metadata for parametre 

Datatabellen parameter metadata indeholder yderligere oplysninger om de 25 parametre. 

Værdierne i dette data er Incentives definitioner i forbindelse med udarbejdelsen af de tre 

tidligere beregningsmodeller for Vollsmose, Skovvejen/Skovparken og Agervang. 
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1.7 Data med sammenhæng mellem områder 

Data for sammenhæng mellem områder består af to datatabeller, ’område_kommune’ og 

’kommune_region’. Kilden til de to datatabeller er angivet i tabel 14. 

Tabel 14 
 

Sammenhæng mellem områder 
 

  Datatabel Kilde 

område_kommune LBF 

kommune_region PostNord 
 

 

  
 

 

1.8 Opdatering af data 

Data opdateres en gang årligt. Landsbyggefonden fastlægger opdateringsdatoen. Datoen 

fastsættes ud fra, hvornår der er nye data for alle eller hovedparten af de registre på Danmarks 

Statistik, Landsbyggefonden henter data fra, jf. tabel 15. 

Tabel 15 
 

Opdatering af data 
 

  Kilde Opdateringstidspunkt 

LBF 

Data fra LBF skal opdateres, når der er nye data for alle eller hovedparten af de registre 

fra Danmarks Statistik, Landsbyggefonden henter data fra, hvor der foreligger en 

forventet opdateringsdato. Det er ikke alle registre, der har en forventet 

opdateringsdato, og disse registre skal ikke påvirke opdateringen af data. 

SØM 

Data fra SØM skal opdateres samtidig med data fra LBF. Der tages udgangspunkt i den 

aktuelle version af SØM. Ifølge Socialstyrelsens hjemmeside opdateres Vidensdatabasen i 

SØM minimum en gang årligt. 

Øvrige Data fra øvrige kilder skal opdateres samtidig med data fra LBF. 
 

 

  
 

 

 

Når data opdateres, tilføjes nye data som nye rækker i data, så man både har det nye data og 

historisk data i datasættet. Hvis der er kommet reviderede tal for noget af det data, der ligger i 

datasættet, bør det reviderede data også lægges ind i datasættet. Man kan skelne det 

oprindelige og det reviderede data fra hinanden via datostemplingen.  

I værktøjet vises kun data for et år ad gangen, og det skal være det seneste tilgængelige data. 

Det skal fremgå af værktøjet, hvornår data senest er opdateret. Værktøjet skal gemme data for 

de seneste fem år. 
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2 Bilag 

I dette bilag fremgår links til de kilder, der er henvist til i den angivne tabel. 

Tabel 8, m.fl. 

SØM. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-

okonomiske-analyser/som/om-som/hent--som. 

Tabel 11 

Beskæftigelsesministeriet (1). https://bm.dk/ydelser-satser/. 

Beskæftigelsesministeriet (2). https://bm.dk/satser/ . 

Borger.dk. https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-

sygedagpenge/Kontanthjaelp/Integrationsydelse. 

SU. http://www.su.dk/satser/. 

6-by nøgletalsrapport. https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-

files/2019_noegletalsrapport.pdf. 

Tabel 14 

PostNord. https://www.postnord.dk/kundeservice/kundeservice-erhverv/om-

postnumre/postnummerkort-postnummerfiler. 

 

https://bm.dk/ydelser-satser/
https://bm.dk/satser/satser-for-2019/
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Integrationsydelse
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Integrationsydelse
http://www.su.dk/satser/
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/2019_noegletalsrapport.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/2019_noegletalsrapport.pdf

