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    Du vil i årsrapporten blandt andet kunne læse lidt om: 

 

 Det økonomiske resultat 2018 

 Oversigt over udviklingen i driften 2016-2018 

 Statistik for 2018 

 Sager fra det virkelige liv 

 2019-projekt 

 Vurdering af kontrolniveauet 
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Faktabox: 

 

Kontrolgruppens opgave: Kontrolgruppens opgave er at afdække og 

dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet med arbejdet er at sikre, at 

borgeren får den ydelse borgeren har ret til, hverken mere eller mindre. 

 

Bemanding: Kontrolgruppen består af 2 årsværk. 

 

Forpligtelser: Kommunens samarbejde med Udbetaling Danmark (UDK) er lovfæstet i lov 

om Udbetaling Danmark. Heraf følger blandt andet, at kommunerne skal være UDK 

behjælpelige med ydelser, der hører under UDK, og UDK skal være Faxe Kommune 

behjælpelig med ydelser, der høre under kommunen. 

 

Den Fælles Data Enhed (DFD) blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 

2015. Faxe Kommune er jævnfør førnævnte økonomiaftale forpligtet til at handle på sager, 

der kommer fra DFD. 

 

Opgørelsesmetoder: Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en 

standardiseret opgørelsesmetode, der anvendes i alle kommuner. 

 

Hovedreglen er, at stop af ydelser modtaget med urette opgøres som årsudgift, altså 12 

måneder frem. Hertil kan eventuel komme et bagudrettet beløb, opgjort i ydelsen x det 

antal måneder ydelsen er modtaget bagud med urette.  

 

Opgørelsen af effekt er delt i 2 grupper: 

 

Drift: Heri indgår alle de aktiviteter der henhører under kontrolarbejdet, det vil sige 

afdækning og dokumentering af snyd med ydelser. Heri indgår også de forsøg med nye 

metoder, særlige projekter, der løbende afprøves for at skabe størst mulig effekt. Særlige 

projekter havde i 2015 sin egen opgørelse. 

 

Andre aktiviteter: Heri indgår sager der gavner Faxe Kommunes økonomi, men som ikke er 

en del af kontrolarbejdet, for eksempel sager om mellemkommunal refusion, særlige 

adressesager, sager om bloktilskud med mere. 

 

Afrapportering: I økonomiaftalen for 2016 indgik regeringen og KL en aftale om, at der i 

løbet af 2016 skulle foretages løbende målinger af effekten af kommunernes kontrolindsats 

for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det økonomiske resultat 2018 

 

Kontrolgruppens arbejde har i 2018 genereret en fremadrettet effekt på 7.562.374 kroner 

og et tilbagebetalingskrav på 1.449.097 kroner. Det giver i alt et resultat på 9.011.471 

kroner.  

Af det samlede resultat udgør andre aktiviteter 770.284 kroner. Andre aktiviteter dækker 

over sager om mellemkommunal refusion, bloktilskud og mellemkommunale adressesager. 

Opdelingen i snydsager og andre aktiviteter skal findes i de krav der er til, hvilke typer af 

sager der skal indberettes til KL.  Mens snydsager skal indberettes til KL må andre aktiviteter 

alene fremgå af den enkelte kommunes egen opgørelse. Derfor denne opdeling.    

Effekten i kroner på andre aktiviteter har også effekt i overslagsårene og ikke kun i et 

enkelt år. 

Årets resultat på kontrolområdet er 1,1 million større end i 2017, hvilket samtidig har 

betydet at tilbagebetalingskravet er forøget med cirka 256.000 kroner i forhold til 2017.   

 

Resultatet fordeler sig således mellem stat og kommune 

 

Fokuseres der alene på den økonomiske effekt mellem kommune og stat, er effekten i 

2018 for den kommunale andel 6.675.361 kroner. Den statslige andel udgør 1.565.826 

kroner. 



 

 

Sager fra det virkelige liv 

Nedenstående eksempler på sager fra Kontrolgruppens arbejde i 2018. De er i alle tilfælde 

anonymiseret og enkelte faktuelle kendsgerninger er ændret af hensyn til de involverede 

borgeres krav på anonymitet og kontrolgruppens tavshedspligt. 

Sag 1. Det blev for ”varmt” for skønheds-pigen 

En borger på kontanthjælp var i praktik i en skønhedes salon, men havde trods et 

begrænset antal praktiktimer mere end svært ved at komme til møde med 

kontrolgruppen i forbindelse med kontrol af om borgeren var berettiget til den bevilgede 

hjælp. 

Kontrolgruppen ville nemlig gerne høre hendes forklaring på de mange 

mobileindsætninger som fremgik på hendes konto i banken, samtidig med at hun modtog 

kontanthjælp.  

Kontrolgruppen var også interesseret i om hun var tilmeldt korrekt i folkeregistret. 

Borgeren fortalte telefonisk Kontrolgruppen, at mobil Pay indsætninger skyldtes at hendes 

kæreste havde mistet sit dankort og hun derfor havde ladet ham benytte sit dankort.  

Borgeren fortalte også at hun kun levede af sin kontanthjælp og ikke havde andre 

indtægter eller fik økonomisk hjælp fra sin kæreste, ligesom hun fastholdte at hun boede 

hos sin moster. 

I forbindelse med kontrolgruppens skriftlige partshøring af borgeren blev borger orienteret 

om at det var Kontrolgruppens opfattelse - efter afdækning af sagen - at indsætningerne 

på hendes konto i banken, vedrørte ikke oplyste indtægter fra sort merarbejde i 

skønhedssalonen.   

Umiddelbart efter at borger havde modtoget partshøringen, flyttede hun til Nordjylland.  

At en borger flytter til en anden kommune med en tro på at sagen så stopper, er en 

misforståelse. 

Job og Ydelsescentret valgte efter kontrolgruppens afdækning at sende sagens 

oplysninger til Borgers ny bopæls Kommune med anmodning om, at der træffes afgørelse 

om tilbagebetaling for uretmæssig udbetaling af kontanthjælp i Faxe Kommune. 

Sagen er endnu ikke afsluttet i den nye bopælskommune. 

 

Sag 2. Håndværkerbilen på afveje.   

En borger var 100% sygemeldt i sin håndværkervirksomhed. Desværre var hverken den 

sygemeldte borger eller dennes varebil at finde på adressen da kontrolgruppen var på 

udkørende kontrol.  



 

Borgerens nabo henvendte sig til os, da vi bankede på døren, med oplysning om at der 

ikke var nogen hjemme, fordi han var på arbejde.  

Af retssikkerhedsmæssige grunde foretages altid at andet besøg på adressen nogle timer 

efter det første besøg, idet fraværet jo kunne skyldes besøg hos lægen, nødvendige 

indkøb af mad, medicin eller lignende gode grunde.  

Heller ikke ved andet besøget var borger eller håndværkerbilen på adressen.  

Ved hvert eneste besøg lægges der altid et retssikkerhedsbrev i postkassen, så borgeren 

er bekendt med kontrolgruppens besøg, og tidspunkt for besøget 

Dagen efter den udkørende kontrol henvendte borger sig pr. telefon og oplyste at han lå 

og sov da vi havde været der første gang, og at han ved andet besøget havde været 

ude at handle.  

Borger fortalte videre at han havde sin varebil placeret på en anden adresse til trods for 

at der var plads i indkørslen. Borger havde ikke nogen nærmere forklaring på hvorfor han 

skulle have behov for at sætte varebilen på en anden adresse.  

Efter at have tænkt sig lidt mere om, kontaktede borgeren senere samme dag igen 

kontrolgruppen og oplyste nu, at han ville raskmelde sig samme dag, hvilket borgeren 

også gjorde.  

Sager af denne type hvor den selvstændige ikke raskmelder sig når de igen begynder at 

arbejde, men lige trækker den lidt, udgør snyd for mere end 2 millioner kroner i 2018 

Sag 3. De flittige nydanskere 

Et ægtepar fra Mellemøsten på integrationsydelse var ved en dyberegående kontrol af 

deres berettigelse til ydelsen, mere flittige end først antaget. 

 

Kontrolgruppens afslørede at ægteparret havde opbygget en ikke helt lille forretning  i 

form af,  at handle ind i en Malmø en gros virksomhed, og derefter køre over 

Øresundsbroen og videre sælge varerne i mindre portioner til detailbutikker i det 

storkøbenhavnske område. 

 

I ingen af de foretagne handler var der regninger, betaling af moms og afgifter, eller 

betaling af skat. 

 

Ægteparret havde heller ikke orienteret Faxe kommune om disse indtægter.  

 

Ved partshøringen af borgerne mødte manden frem, kiggede kontrolgruppens 

medarbejdere dybt i øjnene og forklarede, at deres børn skulle have samme oplevelser 

som danske børn, god mad, mobiltelefoner og ture på Fisketorvet. 

  



 

Ydelsescenteret traf på baggrund af underretning fra Kontrolgruppen afgørelse om ophør 

af ydelserne og videre tilbagebetaling af de uretmæssigt modtagne beløb. 

 

Skat blev underrettet om det fundne. 

 

I dag er ægtefællerne i arbejde af den hvide slags og der er lavet tilbagebetalingsaftale 

med Faxe Kommune om det uretmæssigt modtagne beløb  

 

 

Statistik 2018  

 

Vi modtog i 2018 46 flere anmeldelser end i 2017. De fordelte sig således: 

Antallet af interne anmeldelser er steget fra 58 til 104 og dækker i det væsentlige 

henvendelser fra kollegaer i andre afdelinger, der bliver opmærksom på muligt snyd i de 

sager de sidder med.  

De eksterne anmeldelser, er uændret med 110 i forhold til 2017. Anmeldelserne kom 

primært fra borgere i kommunen. Derudover fik kontrolgruppen underretninger fra 

Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre myndigheder/kommuner. 

Af de 214 sager er indtil videre 129 færdigbehandlet, med effekt til følge. 

Størstedelen af de resterende 85 sager er ligeledes blevet sagsbehandlet, dog uden 

økonomisk effekt. Enkelte sager fra 2018 er fortsat under behandling 



 

 

 

 

 

 

2019 projekt:  

 

I et Faxe i Fællesskabs projekt:   at understøtte jobcenteret i 2019 jobplanen, på 

indsatsområdet: 

 

”bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes” 

 

Dette sker konkret ved 

 

1. At kontrollerne på området sygedagpenge selvstændige med 4 udkørende 

kontroller om året. Nærmere regnskabsmæssig gennemgang af enkelte 

sygedagpengesager. 

 

2. At foretage en kampagne i foråret om reglerne for modtagelse af kontanthjælp 

hjemmeboende/udeboende, med kontrol i efteråret 2019 om kontanthjælp 

udbetales med rette. 

 

3. At der løbende foretages virksomhedsbesøg for kontrol af ”sort” arbejdskraft af 

borgere der samtidig modtager sociale ydelser.  Virksomhedsbesøg fortsætter i 

lighed med 2018 med 30 besøg. 

 

Fakta: 

 

2019 projektet er et supplement til den løbende drift. Den helt normale drift i 

kontrolgruppen med afdækning af, og dokumentation for snyd med ydelser er kun i 

mindre grad berørt af årets projekt. 

 



 

Er kontrolniveauet passende? 

Det korte svar er, at der afhænger af øjet der ser, og hvad man politisk vil. 

 

Økonomi:  

Starter vi med pengene først vurderer kontrolgruppen at der er en god økonomisk case i 

at øge omfanget af kontroller på nogle af de delområder der allerede kontrolleres i dag.  

 

Som et yderst aktuelt eksempel kan nævnes, at snyd niveauet på sygedagpenge, 

selvstændige, fortsat er på et højt niveau og kan reduceres. 

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes at enhver øgning af kontrolniveauet vil medføre et 

merarbejde i de berørte områder.  

 

Men også på nye områder for eksempel på skole- og daginstitutionsfravær vil der med 

stor sandsynlighed være en effekt i at kigge nærmere på disse områder. Systematikken er 

her at et usædvanligt stort fravær, i nogle tilfælde vil være fordi de pågældende børn og 

deres forældre har forladt Danmark uden at foretage folkeregistrering, og dette med 

mulighed for fortsat at modtagebåde stats- og kommunale ydelser med urette. 

 

Der er p.t. kun ganske beskedne erfaringer på dette område, så den økonomiske effekt er 

usikker, men er der. 

 

Baseret på erfaringer fra nogle af de bedste kontrolgrupper i landet vil der være en pæn 

effekt ved egen gennemgang af disse områder.  

 

Retsfølelsen: 

På de mere bløde værdier - retsfølelsen om man vil - er der også noget at hente i forhold 

til borgernes oplevelse af, at Faxe Kommune gør noget.  

 

Antallet af borgere og virksomheder der henvender sig til Kontrolgruppen er steget fra 53 

til 110 henvendelser fra 2016 til 2017, og har i 2018 været på uændret fordoblet niveau fra 

2016 på ligeledes 110 borger/virksomhedshenvendelser. 

 

Det er et fællestræk ved de allerfleste henvendelser at man gerne betaler sin skat men 

ikke vil se på at naboen snyder med adresser og ydelser og eller at virksomhederne 

udsættes for unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke betaler hvide lønninger, skatter 

afgifter med mere. 

 

Bøder disciplinerer: 

På Folkeregisterområdet har der ikke været hverken tradition for, eller ressourcer til, at 

udstede de af Byrådet godkendte bøder for at overtræde folkeregisterloven på et mere 

systematisk niveau. 

Det vil imidlertid give god mening at anvende denne bødemulighed i de sager hvor der 

er tale om bevist snyd med adressen for at opnå ydelser borgerne ellers ikke ville være 

berettiget til. 

 

Udstedelse af førnævnte bøder på et mere systematisk niveau er ressourcekrævende og 

med en skønnet lille økonomisk effekt på bødedelen. Men effekten ved at borgerne 



 

faktisk registrerer sig på den adresse hvor de har hovedophold skønnes at være ganske 

pæn, med et deraf følgende mindreforbrug af kommunale og statslige ydelser 

 

Afsluttende bemærkninger: 

I Danmark lever vi grundlæggende i et tillidsbaseret samfund. Vi kan som klar hovedregel 

regne med de aftaler vi indgår også bliver overholdt.  

 

Håndværkeren kommer som aftalt, og regningen er også som aftalt. 

 

Heroverfor står så at kontrolgruppens resultater fortæller - på et dokumenteret grundlag - 

at der er meget at komme efter, og at mere kan findes. 

 

 


