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Redegørelse vedr. ukrainske borgere der er 
indlogeret privat 

 
 
Ansvaret for bekæmpelse af social dumping er fordelt på adskillige myndigheder SKAT, 
politiet, arbejdstilsynet, kommuner med flere. De hjemler kommunerne har og kan benytte 
er i denne sammenhæng beskedne. 
 
Lovgrundlag 
Kommunens kontrolgruppe kan med hjemmel i lov om retssikkerhed §12 a, foretage 
kontrol i virksomheder for at kontrollere oplysninger om borgerens løn og arbejdsforhold. 
Kommunen har alene adgang til kontrol, hvor borgeren får udbetalt sociale ydelser, som 
har sammenhæng med arbejdsindtægten. 
 
Beskrivelse af arbejdsgange, der kan afsløre eventuelle ulovligheder med sociale ydelser 
eller social dumping: 

- Faxe Kommunes jobcenter anvender kontrolgruppen til at afdække og om muligt 
dokumentere sager der omhandler socialt bedrageri 

- Finder kontrolgruppen forhold der kan tale for at der forekommer ulovligheder, 
anmelder kontrolgruppen dette til SKAT. Det er SKAT der har lovhjemlen i forhold 
til arbejdsgiveren, herunder politianmeldelse i de grovere sager. 

Får kommunens integrationsafdeling mistanke om ulovligheder som f.eks. social dumping 
og hvor der IKKE udbetales ydelser, kan kontrolgruppen ikke inddrages. 
 
Kommunen har her mulighed for at foretage en ”kvalificeret anmeldelse” direkte til SKAT. 
En ”kvalificeret anmeldelse” kan bestå af en beskrivelse af oplysninger og hændelser, som 
opleves ved samtaler med f.eks. kommunens integrationsafdeling. 
 
Beskrivelse af antal forhold som er anmeldt til kontrolgruppen eller politiet 
- Center for Beskæftigelse har anmeldt 1 forhold til Kontrolgruppen omkring social 
dumping og herudover foretaget 1 kvalificeret anmeldelse til SKAT. 
 
Forebyggende foranstaltninger 
Faxe Kommune får som udgangspunkt først kendskab til fordrevne ukrainere, i det øjeblik 
de bliver boligvisiteret af staten eller hvis borgeren, selv møder op for at anmode om et 
økonomisk tilskud til kost. 
 
Borgere på turistvisum, hvor der er ansøgt om opholdstilladelse: 
Her modtages vejledning ved første fremmøde og før udbetaling, præsenteres borger for et 
dokument på eget ukrainsk, hvor borger skal skrive under på, at de ikke modtager penge 
andre steder fra. Kommunens medarbejdere oplyser desuden meget generelt omkring 
reglerne for at arbejde, betale skat, samt orienterer omkring ret og pligt i Danmark.  
Administrationen arbejder pt- med at udvide dokumentet til at omhandle en vejledning på 
ukrainsk om, det at bo i privat indlogering samt forhold omkring økonomi og job. 
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Fordrevne som er boligvisiteret til Faxe Kommune 
Borgerne inviteres til 1. samtale i Jobcenteret, senest 4 dage efter boligvisiteringen. Her 
orienteres om det at arbejde i Danmark, socialt bedrageri, betaling af skat, samt 
muligheden for at søge om ydelser hvis man mister sit arbejde. Er borger privat 
indkvarteret, informeres også om muligheden for at bo i midlertidig bolig, og hvad det 
koster, således at alle ukrainere ved at dette er en mulighed, i tilfælde af, at der er en 
oplevelse af udfordringer hos og med deres private vært. Der gives også information 
omkring tavshedspligtbegrebet, så alle kan føle sig trygge i at henvende sig til kommunen. 
 
Hvis der er mistanke om, at der sker noget ulovligt eller på anden vis noget der er 
ugunstigt eller dårligt for borger, går kommunen ind i sagen og vejleder borgerne. 
Jobcenteret tager kontakt til kontrolgruppen, i tilfælde af mistanke om social dumping, 
social bedrageri og lignende. 
 
Jobcenteret anvender også et hurtigt optag på sprogskolen eller tilknytning til job eller 
praktik, som et redskab mod mistanke om social dumping og socialt bedrageri. 
Ukraine er et land med meget korruption – hvorfor kommunens medarbejdere ofte 
oplever, at de fordrevne ikke stoler på embedsmænd og det offentlige. Det kan derfor 
somme tider være vanskeligt for medarbejderne at opnå de fordrevnes tillid.  
 
Beskrivelse af sanktionsmulighed ved social bedrageri  
Borger vil afhængig af sagens alvor (økonomisk størrelse og om snyderiet er hændeligt 
eller forsætligt) kunne møde alt fra vejledning om hvad der er det rigtige, over modregning 
i ydelser, til politianmeldelser og domfældelse. Faxe Kommunes hjemmel omhandler alene 
eventuel vejledning, modregning, og anmeldelsesdelen. Resten henhører under andre 
myndigheder. (Skat og Politiet) 
Arbejdsgiver vil afhængig af sagens alvor (økonomisk størrelse og om snyderiet er 
hændeligt eller forsætligt) kunne møde alt fra vejledning om hvad der er det rigtige, krav 
om efterbetaling af skat, bøder og fængsel. Faxe kommune kan alene anmelde det skete. 
SKAT foretager herefter det videre fornødne. 


