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Faktabox: 
 
Kontrolgruppens opgaver:  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. 
 
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. 
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Det økonomiske resultat 2019: 

 

Kontrolgruppens arbejde har i 2019 genereret en samlet effekt på 8.452.030 kroner 

 7.794.321 kroner er kontrolarbejde  

   657.709  kroner er andre aktiviteter.  

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. 

Tilbagebetalingskravet er faldet fra 1.449.097 kroner i 2018 til 652.601 kroner i 2019. 

Den ene årsag til ovennævnte fald skal findes i en lavere effekt i 2019 end 2018. 

Den anden årsag skal findes i et hurtigere stop af ydelserne i 2 019. 
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Resultatet fordeler sig således mellem stat og kommune 

 

Fokuseres der alene på den økonomiske effekt mellem kommune og stat, er effekten i 
2019 for den kommunale andel 6.469.286 kroner. Den statslige andel udgør 1.325.035 
kroner. 

Det er således sket en yderligere optimering af den kommunale andel fra 2018 til 2019 
med 2 %. 

Sager fra det virkelige liv 

Nedenstående eksempler på sager fra Kontrolgruppens arbejde i 2019. 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. Førtidspensionist uden fast bopæl 

En førtidspensionist hjemhørende i Faxe kommune uden fast bopæl blev udtaget til 
kontrol, for afdækning af hvor borger bor og opholder sig.    

Førtidspensionistens kontoudskrifter blev derfor gennemgået, dels for indeværende år, 
men også for de forudgående 2 år. Det blev meget hurtigt klart for kontrolgruppen, at 
førtidspensionisten i den grad var selvforsørgende. 

Pågældende havde en uofficiel servicevirksomhed, beliggende på tidligere ægtefælles 
ejendom. 

Pågældende havde i den undersøgte periode massive indtægter fra sin 
servicevirksomhed, foruden sin førtidspension som reelt enlig. 

Gennemgang af førtidspensionistens bank konti viste også, at der i høj grad var tale om 
fælles økonomi med tidligere ægtefælle. Førtidspensionisten overførte så store beløb, at 
der var tale om forsørgelse af tidligere ægtefælle. 

Efter afdækning af sagen blev denne sendt til Skattestyrelsen, som efterfølgende traf 
afgørelse. Førtidspensionisten skal betale skat og moms af fortjenesten på cirka 350.000 
kroner. 

Førtidspensionisten registrerede efterfølgende sin adresse tilbage til tidligere ægtefælle.  
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Udbetaling Danmark regulerede herefter pågældendes udbetaling af pension svarende 
til satsen for samlevende, samt foretager efterregulering af udbetalt førtidspension for de 
forudgående år.  

Tidligere ægtefælle modtog kontanthjælp i den undersøgte periode og kan forvente et 
tilbagebetalingskrav for uberettiget modtaget kontanthjælp og børneydelser.  

Samlet set var der snyd med skattebetaling og sociale ydelser for cirka 1.000.000 kroner. 

 
Sag 2. ”Vaskebjørn” mister kontanthjælpen frem til år 2023 

En ”vaskebjørn” er betegnelsen for personer der medvirker til at vaske kriminelle penge 
hvide.  

”Vaskebjørne” er den nederste del af det hierarki der hvidvasker. 

”Vaskebjørne” udfører det beskidte arbejde for pengenes skyld, og bliver efter det oplyste 
aflønnet med en hvis procent at det samlede beløb. 

Efter et tip fra hvidvasksekretariatet der hører under anklagemyndigheden, blev en 
kontanthjælpsmodtagers kontoudtog gennemgået med tættekam. 

Meget var som forventet. Men der var også løbende meget store indsættelser og 
hævninger, der ikke gav mening. 

Faktisk var der på borgerens konto indgået mere end 300.000 kr. i ”spillegevinster” 

Borgers egen forklaring var, at en ven havde usædvanligt meget held i spil.  

Det kneb mere med at forklare, hvorfor vennen ikke bare selv modtog de store 
”spillegevinster” i stedet for først at indbetale dem hos borgeren for efterfølgende at 
modtage de samme penge igen. 

Det kneb endnu mere at forklare, hvorfor vennens ”spillegevinst” indsat på borgerens 
konto i nogle tilfælde, blev overført til en 3. person. 

Efter kontrolgruppens afdækning og dokumentation blev sagen oversendt til 
ydelsescenteret, der traf beslutning om ophør af kontanthjælp frem til år 2023. 

”Vaskebjørnen” er i overhængende fare for et retsligt efterspil for blandt andet 
overtrædelse af skatte- og straffelovsbestemmelser. 

Udlåner du din konto til andre, vil det ikke bare kunne betyde bortfald af ydelser du ellers 
ville være berettiget til, da indsætningerne henføres til dig.  

Du vil også afhængig af sagen tillige kunne blive dømt for medvirken til overtrædelse af 
straffeloven / overtrædelse af skattelovgivningen  
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Sag 3. Snyd med lønsedler koster tilskud til fleksjobber 
 
En fleksjobvisiteret borger bad et familiemedlem etablere et håndværkerfirma med 
familiemedlemmet som ejer af virksomheden og med den fleksjobvisiterede som ansat  

Som sagt så gjort.  

Familiemedlemmet etablerede et håndværkerfirma og ansatte med godkendelse fra 
Faxe Kommune herefter den fleksjobvisiterede som ansat. 

Efter etablering af firmaet gik det virksomheden godt. 

Måned efter måned med gode indtægter til virksomheden, rigtig lønseddel med 
skattetræk og nettoudbetaling til lønmodtagers konto.  

Virksomheden fik derfor løbende tilskud til fleksjobberens løn efter de for området 
gældende tilskudsregler 

Efter 11/2 år begyndte virksomheden at gå mindre godt, og nu kneb det med at kunne 
udbetale løn på sædvanlig måde. 

Der blev godt nok indsendt lønsedler, så der kunne udbetales tilskud til fleksjobbet, men 
lønsedlerne var fiktive. Der blev ikke foretaget sædvanligt træk af skat af lønnen, og 
nettobeløbet blev heller ikke overført til lønmodtagers konto.  

Sagt med andre ord. Virksomheden fik i strid med loven udbetalt tilskud til en lønudgift der 
var fiktiv.  

Efter kontrolgruppens gennemgang af forløbet blev der rejst krav om tilbagebetaling af et 
uberettiget tilskud på mere end kr. 300.000,- ligesom tilskuddet blev stoppet med 
omgående virkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Statistik 2019 

 

I 2019 modtog kontrolgruppen 214 anmeldelser. De fordelte sig således: 

Antallet af interne anmeldelser er steget fra 104 i 2018 til 126 i 2019 og dækker i det 
væsentlige henvendelser fra kollegaer i andre afdelinger, der bliver opmærksom på 
muligt snyd i de sager de sidder med, eller ønske om vejledning og/eller rådgivning. 

De eksterne anmeldelser, er faldet fra 110 i 2018 til 88 anmeldelser i 2019. 

Anmeldelserne kom primært fra borgere i kommunen. Derudover fik kontrolgruppen 
anmeldelser fra andre Kommuner, Udbetaling Danmark, Hvidvasksekretariatet og 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  

Kontrolgruppen har arbejdet med 214 sager og indtil videre er 110 sager 
færdigbehandlet, med effekt til følge. 

Størstedelen af de resterende 104 sager er ligeledes blevet sagsbehandlet, dog uden 
økonomisk effekt. 

Fordeling af de 110 færdigbehandlede sager: 
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2020 projekter:  
 
Kontrolgruppen er fra og med 2020 opnormeret med 1 årsværk, og med et krav om en 
fremadrettet effekt på 10 millioner kr. pr. år 
 
De øgede ressourcer vil blandt andet blive brugt på et nærmere kig på en lang række 
ydelsestyper hvor der forventes at være” noget at komme efter”, for eksempel forøget 
kontrol med sygedagpenge både ved opstart af sagerne og ved løbende kontrol.  
Også førtidspensionsområdet og fleksjobområdet vil der blive kigget nærmere på,  
 
Forsøgsprojekt: 
 
Der er med 2020 budgettet igangsat et 3 årigt forsøgsprojekt, med den gode overgang 
fra institution til borger i Faxe Kommune. 
 
Forsøget indeholder i runde træk et element af, at vi i Faxe Kommune vil blive endnu 
bedre til, at hjælpe de borgere der kommer fra institutionerne med de behov de måtte 
have, ved udflytning til egen bolig – og samtidig få sendt en regning til den tidligere 
betalingskommune, hvor dette er muligt. 

 


