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Henvendelse om business case om øget bemanding af kontrolgruppen

Indledning
Grundet den korte tidsfrist er det vanskeligt at beskrive og beregne en 
egentlig businesscase for bemandingen af kontrolgruppen i Svendborg 
jobcenter. Nedenfor er de overvejelser som administrationen har kunne 
fremskaffe indenfor tidsrammen.

Med en ekstra medarbejder, ville kontrolgruppen kunne øge deres interne 
samarbejde ved at øge kendskabet hos andre afdelinger til 
kontrolgruppens arbejde. Den enkelte medarbejder skal have øget viden 
om hvad de kan være opmærksom på i forhold til om borgeren evt. begår 
socialt bedrageri. Erfaringsmæssigt viser det, at denne form for 
informationsmøder giver en øget tilgang af sager til kontrolgruppen. 
Desuden er det KLs anbefaling netop at styrke det interne samarbejde, 
da dette erfaringsmæssigt giver det højeste provenu. Kl har i deres 
effektrapport fra 2018 beskrevet følgende 

”Der opnås især gode resultater med kontrolindsatsen ved tæt internt 
samarbejdet mede den enkelte kommune pga. nærhed til borgere og 
sager. 52% af alle kontrolsager opstår internt i en kommune og giver 65% 
af provenuet ”

Fokus for en øget indsats kunne være på områderne kontanthjælp og 
sygedagpenge, hvor kontrolgruppen gennem en møderække vil sætte 
fokus på hvilke adfærdsmønstre, medarbejderne skal være 
opmærksomme på. 

En ekstra medarbejder vil samtidig kunne styrke samarbejdet med SKAT i 
forhold til virksomhedskontroller. 

Provenuet i en kontrolsag opgøres ved at beregne, hvor meget en borger 
ville have modtaget i ydelse. De fremadrettede besparelser er en teknisk 
beregning, hvor man beregner, hvad der ville være udbetalt af ydelser i 
yderligere 12 mdr., hvis der ikke var fundet grundlag for at stoppe 
ydelsen. Det er en opgørelsesmetode, der anvendes i landets kommuner 
og Udbetaling Danmark. 

For at kunne finansiere en ekstra medarbejder vil der skulle stoppes 
ekstra 5 fuldtidssager om året, hvilket vurderes at være muligt.  (Med 
forbehold for at nogle borgere der har haft en kontrolsag fortsat vil være 
berettiget til en ydelse. Erfaringerne siger dog at det sjældent er tilfældet).

Det vurderes, at en ekstra medarbejder nok ville kunne medføre stop af 
flere sager, men det er ikke muligt at komme med et konkret bud på hvor 
mange.
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