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Strategi og indsats på kontrolområdet 

 

                      

                    Vi er optaget af at ydelser udbetales på korrekt grundlag  

 

 

”Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene 

udbetales til de borgere, der er berettigede til at modtage dem. På samme måde afhænger 

borgernes opbakning til velfærdssamfundet af, at der er tillid til, at de offentlige myndigheder 

udøver en korrekt sagsbehandling og sikrer, at der ikke kan snydes med velfærdsydelserne.”1 

Misbrug med sociale velfærdsydelser, som samfundet – og dermed borgerne – stiller 

til rådighed for medborgere, der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp – mister 

opbakning, hvis de ikke ydes til de rigtige modtagere.2 

Vi tager afsæt i Byrådets vision om, at sikre økonomisk robusthed og effektiv drift. I 

forlængelse heraf er det naturligt, at udbetaling af sociale ydelser, fungerer indenfor den 

ramme, som Job og Borgerservice afdelingens strategiplan sætter, nemlig at: 

 tillid skaber aktive borgere 

 sammenhæng giver god kvalitet  

 klar og åben kommunikation giver forståelse 

 

Derfor tænker vi en kontrolindsats i 3 trin. 

 

Trin 1 (Ydelsesafdelinger)         Trin 2 (Ydelse- og fagafdelinger)   Trin 3 (Kontrolgruppen)  

 

                                           
1 Fra rapporten; Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, Deloitte sept. 2012, afsnit – Ledelsesresume. Der 

henvises supplerende til Deloitte rapport fra 2012; ”Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser”.  Silkeborg 
Kommune medvirker ved KL’s udarbejdelse af en håndbog for Best Praksis.  Håndbogen forventes udgivet og 
distribueret i 2. kvartal 2014. 
2 RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL Anbefalinger og overvejelser, København, 

oktober 2010 

Trin 1 

•Ansøgning 

•vurdering 

•Afgørelse 

Trin 2 

•Udbetaling 

•Løbende 
opfølgning 

Trin 3  

•Yderligere 
kontrol 
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Forståelsen af de enkelte trin er at: 

Trin 1  

 Knytter sig til god praksis ved ydelsestildeling. Hvad skal den gode praksis indeholde 

for at være forebyggende og hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Trin 2 

 knytter sig til, god praksis for sagsopfølgning. Hvilke elementer skal den gode 

opfølgning indeholde for at forebygge? Og hvordan tilrettelægges rettidig og korrekt 

behandling af ændringer i borgernes forhold, så ydelser ophører når der ikke længere 

er ret til dem? 

Trin 3  

 knytter sig til bedste praksis for kontrol af borgere og indsatsområder, hvor der er 

mistanke om forsøg på snyd. Indeholder et forebyggende element, som går på tværs af 

de 3 trin. F.eks. kan Kontrolgruppen bruges som sparrings partner i sager, hvor 

fagafdelingerne undres eller hvis der er behov for skærpet opmærksomhed i forhold til 

udvalgte målgrupper. Kontrolgruppen kan også bruges, som part ved samtaler og 

medinddrages på møder hos fagområderne.  

Trin 3 sætter fokus på, at forebyggelse af fejludbetalinger og snyd, bedst løses tværgående. 

Trin 3 påvirker bevægelsen i den retning. 

Kontrolgruppen vil kendes på samarbejde og dialog. Det gælder både internt i organisationen 

og udadtil. En væsentlig forudsætning for at opnå resultater er, at kontrolgruppen agerer 

opsøgende og indgår i gode samarbejder med alle enheder og forvaltninger i kommunen.  

Kontrolgruppen efterlyser ideer og forslag til områder, som de faglige afdelinger finder 

relevante at se nærmere på med henblik på forebyggelse.  

 

Fremtidig indsats 

Vi har, som myndighed, pligt til at sikre, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 

Sammenhæng og samarbejde er væsentlige forudsætninger herfor. Vi ønsker samarbejde om 

at forebygge og stoppe fejludbetalinger. Det gælder ikke kun internt, men også i forhold til 

Udbetaling Danmark. Det betyder: 

 at der er brug for at udbygge samarbejdet til UDK 

Silkeborg Kommune vil gå ændrede veje i kontrolarbejdet og være optaget af, at ydelser 

udbetales på korrekt grundlag. Her indenfor også forebygge fejludbetalinger og socialt snyd. 

Fokus vil være, at der udover selve kontrolarbejdet i trin 3, også: 

 etableres tværgående forebyggende samarbejder, om indsatser ved ansøgninger og 

opfølgninger  
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Der vil, sammen med de interne faglige afdelinger, blive udarbejdet en årsplan for:  

 indsatser og fokus i arbejdet med forebyggelse, af fejludbetalinger 

Årsplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Supplerende er det vigtigt, at: 

 sikre fokus på advis3 håndtering 

Der vil fortsat blive arbejdet med anmeldelser og afdækning af mistanke om snyd med sociale 

ydelser. 

 

Information  

Det er vigtigt for Kontrolgruppens arbejde, at resten af den kommunale organisation og 

offentligheden kender til indsatsen i forhold til forebyggelse af fejludbetalinger. Derfor er 

information vigtig.  

Informationsdelen kan opdeles i 3 kategorier: 

1. Tværgående information om Kontrolgruppens eksistens og arbejde. Samtidig 

information om pligter og rettigheder i forhold til videregivelse af oplysninger 

 

2. Der skal på Silkeborg Kommune’s hjemmeside være information om Kontrolgruppens 

indsats i forhold til forebyggelse af fejludbetalinger og socialt snyd  

 

 

3. Oplysning om årsplanens indsatsområder til forebyggelse af fejludbetalinger og socialt 

snyd 

                                           
3 Ved advis forstås en elektronisk meddelelse, der indeholder oplysninger om ændringer i borgerens forhold, der kan 

være relevante i forbindelse med den løbende sagsbehandling, efter tilkendelse af ydelse. 


