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  Kontrolgruppen 
   
  Årsrapport 2021 
 
 
 
    Du vil i årsrapporten blandt andet kunne læse lidt om: 
 

 Det økonomiske resultat 2021 
 Oversigt over udviklingen i driften 2019-2021 
 Statistik for 2021 
 Sager fra det virkelige liv 
 Status for 2021 
 2022-projekter 
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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 3 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. 
 
Andre aktiviteter vil fremover overgå til selvstændig afrapportering, og vil derfor ikke 
længere fremgå i kontrolgruppens årsrapport. 
 
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 2021 
 

 
 
Kontrolgruppens arbejde har i 2021 genereret en fremadrettet 
besparelse på 8.826.889 kroner og et tilbagebetalingskrav på 
1.437.247 kroner. Det giver i alt et resultat på 10.264.136 kroner.  
 
Kontrolgruppen har til trods for begrænsninger på grund af Covid-19 
forøget det samlede resultat med 1.087.729 kroner i forhold til 2020. 
 
Tilbagebetalingskravet er 867.794 kroner mindre i forhold til 2020 
hvor tilbagebetalingskravet var opgjort til 2.305.404 kroner. 
 
Årsagen til at tilbagebetalingskravet er mindre i forhold til 2020, er 
dels på baggrund af enkelte sagstyper, hvor der efter en målrettet 
indsats er igangsat afdækning af fortsat berettigelse af sociale ydelser 
på et tidligere stadie.  
 
Corona situationen har igen givet en række begrænsninger i 
kontrolgruppens virke. 
For eksempel har der i 1. og 2. kvartal 2021 ikke været muligt, at 
foretage udkørende kontroller af selvstændige der modtager 
sygedagpenge. Et område, hvor der er baseret på tidligere års 
erfaringer, foregår en del snyd med ydelser.  
 
En begrænset del af kontrolgruppens sager har efter færdiggørelse 
vist sig så omfattende, at der efter praksis er sket politianmeldelse 
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for socialt bedrageri og anmeldelse til Skattestyrelsen for manglende 
betaling af skat, arbejdsbidrag og moms.  
 
Kontrolgruppen har i 2020 anmeldt 3 borgere til politiet for socialt 
bedrageri. 2 borgere er anmeldt til Skattestyrelsen for uregistreret 
indkomst. 
  
Vurdering om en sag skal politianmeldes for socialt bedrageri, sker 
ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag. I vurderingen indgår 
omfanget af snyd, beløbets størrelse, tidligere gentagelse af snyd 
med offentlige ydelser samt om snyderiet er sket med fortsæt (med 
vilje). 
 
I 2021 var der berammet 2 sager fra kontrolgruppen til 
Domstolsafgørelse. 
 
1 sag blev aflyst på grund af Covid-19. 
 
I anden sag blev borger tiltalt for socialt bedrageri efter straffelovens 
§ 289 a, stk. 1 i det borger i en periode på 8 måneder havde undladt 
at oplyse, at han samtidig med modtagelse af kontanthjælp i alt 
119.000 kroner, havde anden erhvervsmæssig indtægt på over 
300.000 kroner. 
 
Retten udtalte, at borger var skyldig i overensstemmelse med 
anklageskriftet og straffen blev fastsat til fængsel i 5 måneder. 
Straffen blev dog gjort betinget, hvis borger indenfor 8 måneder fra 
endelig dom har udført ulønnet samfundstjeneste i 100 timer og 
samtidig være underlagt tilsyn af Kriminalforsorgen. 
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Fordeling af økonomisk effekt mellem kommune og stat 
 

 
 
Fokuseres der alene på den økonomiske effekt mellem kommune og 
stat, er effekten i 2021 for den kommunale andel 9.365,952 kroner. 
Den statslige andel udgør 898.184 kroner. 
 
Den kommunale andel udgør 90% af den samlede effekt og den 
statslige effekt udgør 10%. 
 
Der ses således en fortsat forbedring af den kommunale andel i det 
samlede resultat. 
 
Sager fra det virkelige liv 
Nedenstående eksempler på sager fra Kontrolgruppens arbejde i 
2021.  
 
Sagerne er alle anonymiseret og enkelte faktuelle kendsgerninger er 
ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og 
kontrolgruppens tavshedspligt. 
 
Sag 1. Sygemeldt borger med social angst arbejdede med 
gadebørn i Mellemøsten 
 
Kontrolgruppen modtog en underretning fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om en Faxe borger på 
sygedagpenge, der var truffet i Københavns Lufthavn ved 
indrejsekontrollen. 
 
I forbindelse med underretningen var der vedlagt kopi af borgers pas 
som viste, at det ikke var første gang borger have undladt, at oplyse 
om udlandsophold under sin sygemelding. 
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Borger har under pandemien med Covid-19, på trods af sin angst 2 
gange formået, at rejse til og opholde sig i Mellemøsten i længere 
perioder.  
 
Da man som klar hovedregel ikke kan modtage sygedagpenge ved 
ophold i udlandet, indkaldte Kontrolgruppen borger til en samtale. 
 
Borger oplyste om sit frivillige arbejde med gadebørn i Mellemøsten 
og erkendte ikke at have oplyst Jobcenteret om dette. 
 
Efter samtalen blev det vurderet, at trods sin social angst havde 
borger kompetencer, som sagtens og med det samme kunne benytte 
på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Jobcenteret traf afgørelse om ophør af sygedagpenge og der blev 
rejst krav om tilbagebetaling af uretmæssige modtagne 
sygedagpenge. 
 
Sag 2. Sygedagpenge til Østeuropa. 
 
Der har i Danmark i mange år har været stor efterspørgsel på 
arbejdskraft inden for en bred vifte af erhverv. I den forbindelse er 
der kommet mange borgere fra Østeuropa for, at bidrage til den 
danske produktion og styrkelse af vores velfærdssystem. 
 
Borgeren som vi her vil fortælle om, kom til Danmark for 8 år siden 
sammen med sin familie, og har, frem til efteråret 2020, hvor han 
sygemeldes med forskellige diagnoser, været aktiv på 
arbejdsmarkedet. 
 
Da borger er svært kontaktbar, giver dette anledning til at 
kontrolgruppen undersøger om borger rent faktisk opholder sig i 
kommunen, og opfylder betingelserne for modtagelse af 
sygedagpenge. 
 
Kontrolgruppen får endeligt kontakt med borger, og han oplyser nu, 
at han faktisk opholder sig i hjemlandet hos sin familie.  
 
Borger har ikke oplyst Faxe Kommune om opholdet i hjemlandet. 
 
På den baggrund gennemgås borgers kontoudskrifter for en længere 
periode.  
 
Kontrolgruppen kan konstatere, at borger har opholdt sig i 
hjemlandet uden godkendelse, det meste af den sygemeldte periode, 
og på den baggrund er han ikke berettiget til sygedagpenge.  
 
Efter kontrolgruppens undersøgelse, stopper Jobcenteret 
udbetalingen af sygedagpengene, og der rejses krav om uberettiget 
modtagelse af sygedagpenge, kravet udgør over hundrede tusinde 
kroner.   
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Efter udløb af klagefristen bliver sagen politianmeldt for socialt 
bedrageri.  
 
Sag 3. Snyd med skattebetaling og enlig ydelser 
 
Uregistrerede indtægter i større stil og ikke reelt enlig forsørger! – 
det skal man huske at orientere kommunen om, når man modtager 
ydelser fra det offentlige. 
 
En borger kom tilfældigvis i kontrolgruppens søgelys i forbindelse 
med behandling af en helt anden sag. Borgers tilstedeværelse på et 
udendørs loppemarked, hvor der skete salg af mærkevarer, gav 
kontrolgruppen anledning til en nærmere undersøgelse. 
 
Efter gennemgang af kontoudskrifter, kunne kontrolgruppen 
konstatere, at borger havde anseelige indtægter fra salg af 
mærkevarer – både egne varer, men også salg for andre, hvorfra hun 
modtog provision af salget.  
 
Ved gennemgangen af kontoudskrifterne blev kontrolgruppen også 
opmærksom på manglende forbrug – i dette tilfælde blev der stort 
set aldrig indkøbt madvarer og almindelige fornødenheder. 
 
Der måtte være en anden person, der stod for indkøb til borger og tre 
børn! 
 
Det viste sig at der gennem længere tid, havde været en kæreste, godt 
nok med adressen hos en ven i en anden kommune. Borger og 
kæreste var i et forhold af en sådan karakter, at borger ikke kunne 
anses for reelt enlig, hvilket Udbetaling Danmark blev informeret 
om. 
 
Faxe Kommune har efterfølgende fremsat krav om tilbagebetaling af 
uretmæssigt modtaget kontanthjælp på hundrede tusind kroner.  
 
Der er indgivet anmeldelse til politiet for socialt bedrageri for samme 
beløb. 
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Statistik 2021  
 

 
 
Kontrolgruppen har modtaget 106 anmeldelser 2021 mod 178 
anmeldelser i 2020.  
 
Antallet af interne anmeldelser er faldet fra 102 i 2020 til 73 i 2021 
og dækker i det væsentlige henvendelser fra kollegaer i andre 
afdelinger, der bliver opmærksomme på muligt snyd i de sager de 
sidder med, eller har ønske om vejledning og/eller rådgivning.  
 
De eksterne anmeldelser, er faldet fra 76 i 2020 til 44 anmeldelser i 
2021. 
 
Anmeldelserne kom primært fra borgere i kommunen. Derudover fik 
kontrolgruppen anmeldelser fra andre Kommuner, Udbetaling 
Danmark, Hvidvasksekretariatet og Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering.  
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Fordeling af 78 færdigbehandlede sager på ydelsestyper 
 

 
 
 
Kontrolgruppen har arbejdet med 222 sager og indtil videre er 78 
sager afsluttet med effekt. 116 sager er afsluttet uden økonomisk 
effekt. De resterende 28 sager påbegyndt i 2021 vil blive afsluttet i 
2022. 
 
Selvom antallet af sager er faldet i antal er det alligevel lykkes at øge 
effekten med over 1 million kroner. Der kan ikke peges på en enkelt 
årsag, men skal blandt andet findes i en stadig forbedring af de 
”værktøjer” der fremfinder de for Faxe Kommune økonomisk mest 
effektfulde sager. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Side 10 af 11 

Opfølgning af projekter i 2021  
 
Kontrolgruppen har i 2021 blandt andet set på en lang række 
ydelsestyper herunder fleksløntilskud og beskæftigelseskravet i 
sygedagpengeloven. 
 

 Gennemgang af fleksløntilskud i egen eller ægtefælles 
virksomhed 

Kontrolgruppen har foretaget visitering og udtaget 46 sager til 
generel kontrol. Der var 13 sager, hvor der var grundlag for nærmere 
gennemgang og som blev afsluttet med en fremadrettet besparelse. 
 
Der er på baggrund af ovenstående undersøgelse, ikke fundet 
grundlag for at videreføre kontrollen som projekt i 20212. 
 

 Gennemgang af beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven 

Kontrolgruppen har på samme vis som øvrige bruger været 
udfordret af implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge 
System KSD. 
Der er således fundet grundlag for, at videreføre kontrollen som 
projekt i 2022, 
 
 
2022 projekter:  
 
2022 projekter er et supplement til den løbende drift. Den normale 
drift i kontrolgruppen med afdækning af, og dokumentation for snyd 
med ydelser er kun i mindre grad berørt af årets projekter. 
 
At understøtte jobcenteret i 2022 i jobplanen, på indsatsområdet: 

 
”bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes” 

 
Dette sker konkret ved 

 
1. At kontrollerne på området sygedagpenge selvstændige 

med mindst 12 udkørende kontroller om året. 
 

2. At kontrollere beskæftigelseskravet for selvstændige 
erhvervsdrivende, ved sygemelding 

 
 
Folkeregisterbøder 
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Folkeregistreringen er ”motoren” i både det statslige og kommunale 
system for tildeling af ydelser.  
Det er derfor afgørende for rigtigheden af udbetalingerne, at 
borgerene er folkeregistreret der hvor de faktisk bor. 
 
Kontrolgruppen udsender af og til udvidede logiværtserklæringer i 
sager, hvor det er vigtigt, for sagens oplysninger og behandling, at få 
oplyst om en borger har hovedophold, hvor de har deres 
folkeregisteradresse.  
Såfremt man har hovedophold et andet sted, end hvor man er 
registreret, er det i strid med bestemmelserne i Folkeregisterloven 
 
Disse oplysninger søges typisk hos den borger, der ejer ejendommen. 
 
Det sker i en del sager for at afklare hvorvidt en borger faktisk bor i 
kommunen, og for at afklare om Faxe Kommune er den rette 
udbetalingskommune, i tilfælde hvor borger er på sociale ydelser. 
 
Kontrolgruppen har erfaret, at det kan være vanskeligt at få 
besvarelser tilbage. Lovgivningen henviser til, at offentlige 
myndigheder kan pålægge borgere en bøde, såfremt der ikke afgives 
de nødvendige oplysninger.  
  
Faxe Kommune har nu indført folkeregisterbøder, taksten er 
godkendt af Byrådet i Faxe Kommune, og er gældende fra den 1. 
januar 2022. 
 
Bøder og størrelser gældende fra 1. januar 2022 
 

 
 
 
 


