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1.  Indledning   

Kontrolgruppen i Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet sin årlige statusrapport, der 

beskriver indsatser og opnåede resultater i 2018. Kontrolindsatsen sker ud fra Silkeborg 

Kommunes Kontrolstrategi, som har et forebyggende sigte og hvor hovedformålet er, at 

ydelser udbetales på korrekt grundlag. Dialog og tværgående samarbejde er højt prioriteret 

for at sikre en sammenhængende forebyggelses- og kontrolindsats på tværs af 

afdelingerne i Silkeborg Kommune og i samarbejdet med eksterne parter som Udbetaling 

Danmark, SKAT, politiet, a-kasser mv.  

Resultaterne af kontrolarbejdet måles primært på: 

 

1. Antal sager der undersøges 

2. Forebyggelse og udbredelse af kendskab 

3. Provenu 

 

Statusrapporten for 2018 har afsæt i Silkeborg Kommunes Kontrolstrategi, som indeholder 3 

indsatstrin. Hvert trin lægger op til dialog internt i afdelingerne og til sparring med 

kontrolgruppen.  

 

Trin 1 vedrører god praksis ved ansøgning, vurdering og tildeling af ydelser, 

Trin 2 vedrører god praksis ved udbetaling og løbende opfølgning. 

Trin 3 vedrører god praksis for kontrol ved anmeldelser og på indsatsområder, hvor der er 

mistanke om forsøg på snyd. 

 

Silkeborg Kommune har i alle tre trin stort fokus på at ydelser udbetales på et korrekt 

grundlag og at fejludbetalinger forebygges.  

  

Statusrapporten indeholder resultater af kontrolindsatsen. Dertil kommer de resultater, som 

Udbetaling Danmark har opnået for Silkeborg Kommune og som bygger på sagsoplysninger fra 

Kontrolgruppen baseret på det lokale kendskab.  

Der er i 2018 gennemgået flere sager end tidligere år. Det er et vigtigt element i den 

forebyggende indsats og for at sikre, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.  
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2.  Sammenfatning og provenu  

Kontrolgruppen har i 2018 gennemgået 929 sager hvoraf de 842 er afsluttet. Det har 

resulteret i et samlet provenu på 7.194.414 kr. alene ved kontrol ifm. anmeldelser og på 

indsatsområder, hvor der er mistanke om forsøg på snyd (kontroltrin 3) Dette er en markant 

stigning ift. provenuet i 2017 på 4.436.501 kr.   

 

Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg Kommune fremgår særskilt. Provenuet er opgjort 

til 640.000 kr. – hvilket er ca. en halvering i forhold til 2017. Det kommunale provenu + 

resultatet fra Udbetaling Danmark giver sammenlagt et provenu på 7.834.414 kr.  

I Silkeborg Kommune er kontrolindsatsen sammenhængende i 3 indsatstrin. Det betyder at:  

• vi ser på arbejdsgange for at forebygge fejludbetalinger  

• vi undersøger forholdene hos de borgere, hvor der er mistanke om, at ydelser ikke 

udbetales på korrekt grundlag 

• vi stopper ydelser, som ikke længere udbetales på korrekt grundlag 

• vi er synlige i lokalområdet via aktioner  

• vi inddrager de berørte borgere 

• vi samarbejder bredt med andre myndigheder 

Kontrolgruppen har i 2018 fuldt ud benyttet registersamkøringsredskabet. Derudover er der nye 

tiltag i form af gennemgang af udbetalinger fx vedr. tabt arbejdsfortjeneste til forældre med 

syge børn, og indtægtsforhold for førtidspensionister.  

 

Sagerne kommer fra følgende kanaler 
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Som det fremgår ovenfor, er det fortsat Den Fælles Dataenhed, som leverer størstedelen af 

kontrolsagerne med 40%. Andelen er dog faldet, hvilket er et resultat af Kontrolgruppens 

vedvarende indsats på området. Kontrolgruppen arbejder med alle sager som genereres af Den 

Fælles Dataenhed, det sker i et fast interval hver 2. uge. Det betyder, at antallet af mulige sager 

falder fordi de enten arbejdes med eller fredes i en fastlagt periode.  Den næststørste andel af 

sager er dem som Kontrolgruppen på eget initiativ tager fat på, de udgør godt 20%. Det sker 

ved virksomhedsbesøg efter en fastlagt årsplan og ofte i samarbejde med SKAT eller andre 

myndigheder bl.a. Fødevarestyrelsen. Antallet af virksomhedsbesøg er steget, da det har været 

en indsats Kontrolgruppen har prioriteret for at være synlig. Andelen af sager fra interne 

kommunale afdelinger og andelen af anonyme anmeldelser ligger over niveauet i 2017.  

 

Afsluttede sager 2018 

 

Der er stadig flest afsluttede sager på kontanthjælpsområdet med godt 41%. Dette er ca. 20% 

lavere end i 2017, hvilket bl.a. skyldes at der ikke længere er så mange sager med 

dobbeltforsørgelse, da afdelingen har arbejdet specifikt med dette område i 2018. Det er også 

kontanthjælp, hvor det største provenu kommer fra. Kategorien andet indeholder her; 

lønmodtagere eller virksomheder, som besøges ved aktioner, 16,5% af de afsluttede sager 

kommer fra denne kategori. Sygedagpengesager udgør godt 12%, hvilket er en smule mere end 

i 2017.   

Provenu 2018 

Den største del af det samlede provenu er opnået på fremadrettede besparelser - det vil sige, 

at ydelserne ikke længere udbetales.  
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Opgørelse over provenu 2018 

Områder  Besparelse Tilbagebetaling Total 

Økonomisk friplads 293.790 53.841 347.631 

Kontanthjælp  1.768.136 560.982 2.329.118 

Sygedagpenge 1.664.825 217.052 1.881.877 

Tabt arbejdsfortjeneste  321.622 420.963 742.585 

Fleksjobydelse 394.668 832.390 1.227.058 

Ressourceforløbsydelse 178.776 99.039 277.815 

Blandede beskæftigelsesydelser 18.320 55.245 73.565 

Ledighedsydelse 0 2.369 2.369 

Blandet lov om aktiv socialpolitik 87.252 0 87.252 

Førtidspension 225.144 0 225.144 

I alt 4.952.533 2.241.881 7.194.414 

 

Som tidligere nævnt er provenuet på 7.194.414 kr. markant højere end i 2017. Et større provenu 

kan bl.a. forklares med den udvikling som løbende sker på kontrolområdet, - det ikke er de 

samme områder, som vedvarende undersøges, da læringen ofte fører til ændret adfærd. Der 

undersøges hele tiden nye områder og i forlængelse heraf opstår nye sammenhænge. I 2018 

har der blandt andet været lavet indsats på udbetalingerne af tabt arbejdsfortjeneste til forældre 

med syge børn og på indtægter ved siden af sociale pensioner. Derudover er der sat fokus på 

hvorvidt ydelser til fleksjob udbetales på korrekt grundlag, hvilket er en indsats der vil blive 

arbejdet videre med i 2019.      

Det kommunale provenu skal suppleres af de besparelser, som Udbetaling Danmark har opgjort 

for Silkeborg Kommune. Kontrolgruppen har bidraget til at oplyse sagerne og holdt samtaler 

med borgerne. Udbetaling Danmarks opgørelse for 2018 ses nedenstående. Provenuet er igen i 

år halveret i forhold til året før. Det er usikkert hvorfor vi gennem de seneste år kan konstatere 

et faldende provenu fra Udbetaling Danmarks opgørelser. En mulig forklaring kunne være at 

registersamkørsel bliver stadig mere effektivt.   

Provenu - Udbetaling Danmark: 

Områder Besparelse Tilbagebetaling Efterregulering Total 

Barsel 0 0 - 0 

Boligstøtte 31.000 14.000 - 45.000 

Familieydelse 324.000 134.000 - 458.000 

Pension 137.000 0 - 137.000 

I alt 492.000 148.000 - 640.000 

 

3. Indsatser i 2018 

Kontroltrin 3  

Kontrolgruppen har i 2018 gennemgået flere sager end året før. Det er helt i tråd med 

tilførslen af nye ressourcer, som har haft fuld gennemslag i 2018. De nye ressourcer har været 
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målrettet sagsbehandling af sager fra registersamkøring via Den Fælles Dataenhed. Derudover 

er der også skabt mulighed for at lave andre relevante indsatser.  

Af nye supplerende indsatser kan nævnes: 

• Indsats i samarbejde med Familie og Børnehandicap om gennemgang af sager hvori der 

er bevilget Tabt Arbejdsfortjeneste til forældre. Indsatsen er gennemført og den faglige 

afdeling har etableret sagsgange, som giver dem mulighed for selv at fortsætte 

indsatsen 

• Virksomhedsbesøg efter en fastlagt årsplan. Virksomhedsbesøgene bidrager til 

synlighed i lokalområdet.  

• Indsats i forhold til førtidspensioner, hvor indtægtsforhold undersøges og i samarbejde 

med rehabiliteringsteamet vurderes der på arbejdsevnen 

• Indsats i forhold til borgere på ukendt adresse. Det er afgørende at borgerne er tilmeldt 

der hvor de faktisk opholder sig. Derfor er samarbejdet med Folkeregistret fortsat i 

2018 og antallet af personer på ukendt adresse er reduceret 

• Indsatsen på sygedagpengeområdet i samarbejde med Jobcentret har medført at 

hovedparten af sygemeldte selvstændige kun er delvist sygemeldte så længe der er 

aktivitet i virksomheden 

• Sammenhæng og indsats med f.eks. Fødevarestyrelsen og SKAT’s bandeenhed 

Baggrunden for den markante stigning i provenu, skal ses som effekten af gennemgang af et 

større antal sager i sammenhæng med nye indsatsområder og det tværgående samarbejde 

internt i Silkeborg kommune.  

Sagsmængde 2018 

Antallet af sager er opgjort som aktive sager ved årsskiftet + de sager, der er kommet til i 

løbet af 2018. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal sager for perioden 2015 til 2018. 

Opgørelse over sagsantal: 

 2015 2016 2017 2018 

Sager pr. 01.01 20 17 14 105 

Tilgang i året 295 376 894 824 

I alt 315 393 908 929 

 

Sagerne er fordelt på følgende sagstyper: 

Som det fremgår af nedenstående grafik er den primære sagstype 

beskæftigelsesforhold/arbejdsindtægter med knap 41%. Det er sager, hvor borgeren enten 

arbejder samtidig med at der modtages sygedagpenge, arbejder mere end 

arbejdsevnevurderingen, arbejde ift. tabt arbejdsfortjeneste eller har arbejde samtidig med 

kontanthjælp f.eks. via et cvr.nr. Enligforhold og bopælsforhold udgør hhv. 24% og 21% af 

sagerne. Udlandsforhold er enten at borgeren ikke opholder sig her i landet eller har været på 

længere ferie uden forudgående aftale med Jobcentret. 
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Opgørelse over sagstyper  

 

 

4. Initiativer til forebyggelse  

Kontroltrin 1 & 2  

Kontrolstrategien er forebyggende, og det betyder, at der er særlig fokus på at styrke det 

interne tværgående samarbejde. Sager undersøges, borgere orienteres, der ageres hurtigt i 

sagerne og der skabes sammenhæng på tværs til interne afdelinger.  Der forebygges også, når 

Kontrolgruppen er synlig ved udgående aktioner lokalområdet.  

Kontrolgruppen har besøgt flere interne afdelinger, og der er skabt organisatoriske strukturer, 

som fastholder samarbejdet. Det har i 2018 bl.a. drejet sig om indsats på udbetalingerne af 

tabt arbejdsfortjeneste til forældre med syge børn og på indtægter ved siden af sociale 

pensioner.  

De bedste initiativer til forebyggelse af fejludbetalinger er at sikre, at ydelserne fra start ydes 

på korrekt grundlag. Det sikrer de faglige afdelinger gennem blandt andet gode rutiner og 

tjeklister ved opstart af ydelser. De indsatser Kontrolgruppen iværksætter bidrager til det 

arbejde, som både har ført til skærpet orientering til borgerne og næsten har tredoblet 

henvendelserne fra interne afdelinger. De interne afdelinger henvender sig til Kontrolgruppen i 

de sager hvor de undres, - eller hvor der er behov for skærpet opmærksomhed ift. udvalgte 

målgrupper.  
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Forebyggelse i kontroltrin 1 er ved ansøgningstidspunktet og Ydelsescentret har deltaget i 

pilotprojekt om brug af digital løsning ved ansøgningstidspunktet. Testfasen stoppede ved 

udgangen af november. Redskabet er taget i fuld anvendelse fra januar 2019, men har nogle 

udfordringer i forhold til tidsforskydning fra ansøgningstidspunktet til behandlingen af 

ansøgningen. Det arbejder Den Fælles Dataenhed med at forbedre. 

Den løbende opfølgning (kontroltrin 2), er sket ved at Ydelsescentret bruger de nye digitale 

løsninger fra Den Fælles Dataenhed. På kontanthjælpsområdet er der gjort fuldt brug af 

løsningen og manuelle opfølgninger er automatiseret. Det har medført at der kun sjældent 

sker udbetaling af dobbeltforsørgelse på kontanthjælpsområdet.                                                                                                    

Det fortsatte samarbejde med folkeregistret er vigtigt, da det er helt afgørende at borgerne er 

tilmeldt der, hvor de rent faktisk opholder sig. Samarbejdet har medført en reduktion af 

borgere registreret på ukendt adresse. Der har blandt andet været indsats i forhold til, om 

udenlandsk arbejdskraft fortsat opholder sig her i landet, og om ydelsesmodtagere opholder 

sig i udlandet.     

Kontrolgruppens udgående aktioner og virksomhedsbesøg er også forebyggende, idet gruppen 

er synlig i lokalområdet, hvilket er et af formålene med den udgående indsats. Kontrolgruppen 

får ofte positive tilkendegivelser fra lokale virksomheder, som værdsætter, at der gøres en 

indsats ift. at sikre at alt går rigtigt til.  

Kontrolområdet har i 2018 været et af beskæftigelsesministerens mål, hvor ministeren 

ønskede et styrket fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. I 

økonomiaftalen for 2018 var det desuden aftalt at styrke kontrolindsatsen yderligere for at 

imødegå snyd og fejludbetalinger. Disse målsætninger har været helt i tråd med Silkeborg 

Kommunes kontrolstrategi og været gode løftestænger, som også vil blive brugt i 2019.  

 


