
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2019 

 

Kontrol med uretmæssig modtagelse af 
offentlige ydelser.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baggrund:  

I Svendborg Kommune aflægges årligt status for kontrolarbejdet vedr. sociale ydelser i det forløbne 
år til det politiske udvalg.  

Årsrapporten er en gennemgang af kontrolgruppens aktiviteter og indsatser i 2018. Samtidig 
indeholder rapporten en oversigt over det økonomiske resultat i 2019. 

Kontrolindsatsen:  

Kontrolindsatsens overordnede formål er at understøtte, at borgeren tildeles de korrekte 
økonomiske ydelser.  

Kontrolindsatsen arbejder primært med 3 typer af sager: 

1) Folkeregistreringssager (CPR. Sager)  
Baggrunden for denne type af sager er, at folkeregisteroplysninger i et vist omfang er 
afgørende for berettigelse til en lang række ydelser bl.a. udbetaling af boligstøtte, 
børnetilskud og pension. Sagsbehandlingen i disse sager har til formål at afdække om 
hvorvidt borgeren opholder sig på den adresse, som er opgivet til folkeregistret eller reelt er 
samlevende på en anden adresse.  

2) Sociale sager.  
De sociale sager omhandler udbetaling af økonomiske ydelser. Kernen i disse sager er at 
undersøge om hvorvidt den enkelte borger modtager ydelsen med rette. Området strækker 
sig bredt både fra udbetaling af forsørgelse i form af kontanthjælp og lignende ydelser til 
udbetaling af boligsikring, børnetilskud eller økonomisk friplads.  

3) Virksomhedskontroller.  
Formålet med Virksomhedskontrol er at efterse om ansatte i en virksomhed uretmæssigt 
modtager sociale ydelser samtidig med, at de reelt er i arbejde.  

 

Definition af kontroltrin: 

Landets kommuner og Udbetaling Danmark arbejder efter samme kategorisering af kontrol af sager 
værende kontroltrin 0 – 3. 

Kontroltrin 0 omhandler information til borgerne om pligter og rettigheder. Dette kan f.eks. være 
gennem informationskampagner.  

Kontroltrin 1 omhandler kontrol i forbindelse med ansøgning om en ydelse, hvorimod kontroltrin 2 
er den løbende opfølgning på en givne sag.  

Kontroltrin 3 er en dybdegående kontrol, som opstår på baggrund af en undring. Undringen kan 
f.eks. opstå i forbindelse med den løbende opfølgning i sagen (kontroltrin 2), og sagen udtages 
derfor til særlig kontrol.  

I Svendborg Kommune varetager kontrolgruppen sagsbehandlingen på kontroltrin 3, hvor den 
almindelige sagsbehandling indeholder sagsbehandlingsskridt på kontroltrinnene 0-2.  
Kontrolgruppen består af 3 medarbejder og en afdelingsleder og er organisatorisk forankret I 
Jobcenter/Borgerservice. 

 

 



Indsatser 2019: 

Indsatsen i 2019 har i vid udstrækning været en fortsættelse af de indsatser, som kontrolgruppen 
har haft som fokusområde i de foregående år.  

 Fokusområderne har deres afsæt i de anbefalinger som KL giver i deres effektrapporter, som 
udkommer 2 gange årligt. Effektrapporterne dannes på baggrund af KLS effektmålingsværktøj, som 
landets kommer herunder også Svendborg Kommune anvender. KLs anbefalinger har siden opstart i 
2016 været følgende:  

1) Lokalkendskab og et velfungerende samarbejde internt i kommunen er afgørende for en 
effektiv kontrolindsats. 

2) Der er et stort potentiale for at udvikle og øge samarbejdet med SKAT, politi og STAR 
(Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering.) Kommunerne behandler meget få sager fra 
disse myndigheder, men sagerne giver store afledte besparelser i kommunerne.  

 

I 2019 er kontrolgruppen derfor fortsat med at udbygge det interne samarbejde i Svendborg 
Kommune med fokus på at oplyse andre afdelinger om kontrolgruppens arbejde for derigennem at 
få flere interne henvendelser.  

Ligeledes har kontrolgruppen fortsat deres samarbejde særligt med SKAT omkring fælles 
virksomhedskontroller.  

Årsresultat. 

Årsresultatet for 2019 er en samlet besparelse på 2.871.156  

Tallene fordeler sig således, at de fremadrettet besparelser udgør: 2.638.494 og tilbagebetalingskrav 
udgør 223.662 

Særligt om opgørelsesmetoden: 

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.  

Tilbagebetalingskravet er det krav, kommunen har rejst overfor borgere, der uretmæssigt har 
modtaget offentlige ydelser.  

Årsresultatet kommer fra KLs effektmålingsværktøj, hvor kommunerne ikke i år har skulle indberette 
om hvorvidt der var tale om kommunale eller statslige besparelser, hvorfor dette ikke er medtaget i 
rapporten.  

Kommentar til årsresultat:  

Resultatet for 2019 er lavere end det samlede resultat for 2018 som udgjorde 6.306.350 kr. Dette 
skyldes primært, at kontrolgruppen i 2019 har behandlet væsentlige flere sager om bopælsforhold, 
som erfaringsmæssigt ikke giver samme provenu, som sager omhandlende sociale ydelser.  

 

 

 



Indsatsen i 2020. 

I forbindelse med budgetforlig for 2020 blev der afsat midler til en ekstra indsats på kontrolområdet. 
Det har medført, at kontrolgruppen pr. 1. feb. 2020 er opnormeret, således, at kontrolgruppen nu 
består af 3 medarbejdere.  

I 2020 vil kontrolgruppen dels arbejde med at implementere de nye lovgivningsmæssige tiltag i 
forhold til en skærpet pligt til at politianmelde borgere. 

Desuden vil kontrolgruppen fortsætte det interne samarbejde, men have et større fokus på 
vejledning af borgere, når de ansøger om en specifik ydelse.  

Ligeledes ønsker kontrolgruppen fortsat at øge samarbejde med SKAT omkring udkørende 
virksomhedskontroller, da dette erfaringsmæssigt har en god præventiv effekt overfor 
virksomheder.  
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