
Anmeldelse af borgere der uretmæssigt modtager sociale ydelser 

Svendborg Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af sociale ydelser.  

Kommunen undersøger derfor de sager, hvor der er en formodning om, at der udbetales sociale ydelser, som 

ikke er berettiget. Formålet er at sikre, at borgeren får den ydelse, som pågældende er berettiget til – hverken 

mere eller mindre. Har du mistanke om, at en borger modtager sociale ydelser, som pågældende ikke er 

berettiget til, kan du give oplysningen videre til kommunen. 

 

Hvad er uretmæssigt? 
Uretmæssigt kan f.eks. være hvis en borger bevidst opgiver falske oplysninger til kommunen, har en fiktiv 

adresse, har en person boende, som ikke er registreret på adressen, udfører sort arbejde, opholder sig i 

udlandet samtidig med, at pågældende modtager ydelser i Danmark m.v. 

 

Har jeg pligt til at anmelde? 
Ingen har pligt til at anmelde nogen, men hvis du videregiver dine oplysninger til kommunen, har kommunen 

mulighed for at undersøge, om der er borgere, der modtager sociale ydelser, som de ikke er berettiget til. 

 

Hvad skal anmeldelsen indeholde? 

En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger: 

Navn og eventuelt adresse på den person, som anmeldelsen vedrører. 

Årsagen til at du har mistanke om, at pågældende uberettiget modtager sociale ydelser. 

I hvor lang tid pågældende uberettiget har modtaget sociale ydelser 

Navn og eventuelt adresse (eller registreringsnummer på bil) på en anden part (samlever, ægtefælle eller 

kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtageren. 

Oplysninger om formodet indtjening og arbejdsgiver/arbejdssted. 

Oplysninger om udlandsophold. 

Andre relevante oplysninger. 

 

Kan jeg være anonym? 
Du har ikke pligt til at opgive dit navn ved en anmeldelse, og du kan derfor godt være anonym. Du skal være 

opmærksom på, at hvis du opgiver dit navn eller andre kontaktoplysninger ved en skriftlig eller mundtlig 

anmeldelse, kan du ikke være anonym og dine kontaktoplysninger vil derfor blive videregivet til den 

anmeldte. Kommunen har notatpligt, og det betyder, at kommunen har pligt til at notere dit navn, hvis du 

oplyser det, når du ringer.  

Hvis du sender en mail, vil den blive journaliseret på borgerens sag, og den mailadresse, som du har sendt 

anmeldelsen fra, vil derfor fremgå af sagen. 

 

Hvordan kan jeg anmelde? 
Der er ingen formkrav til en anmeldelse, og den kan derfor både være telefonisk og skriftlig.  

Henvend dig til  

Borgerservice 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

Tlf.: 62 23 30 00 


