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Resume  
 

Kontrolgruppen har i 2020 i alt gennemgået 1032 sager, hvoraf de 1021 er afsluttede, og det 

er 32% højere end i det foregående år. I rapporten peges der på, at det højere sagstal dels 

skal forklares ved, at Kontrolgruppen har taget flere sager op af egen drift, og dels en 

succesfuld kampagne fra Den Fælles Dataenhed i 1. kvartal 2020.  

 

Som følge af Corona-pandemien har der været begrænsede muligheder for udgående 

aktiviteter, hvilket har givet anledning til at kontrolgruppen i stedet har haft tid til at 

gennemgå flere sager. Kontrolgruppen har dernæst både gennemført generelle forebyggende 

indsatser, der understøtter bedre praksis i de faglige afdelinger samt kontrolindsatser. I 2020 

har der desuden været fokus på egen praksis i Beskæftigelsesafdelingen.  

 

Kontrolgruppens samlede provenu for 2020 er på 6.780.975, hvilket er højere end det var i 

2019. Det skal i den sammenhæng fremhæves, at én enkelt sag har bidraget med mere end 

en tredjedel af det samlede provenu. Provenuet fra Udbetaling Danmark for Silkeborg 

Kommune er opgjort til 719.000 kr., og det betyder at det samlede provenu for 2020 er på 

7.499.975 kr. 

I 2020 har der desuden været tre politianmeldelser. De er aktuelt ikke vurderet i retten. 

 

Indledning 

Statusrapporten er udarbejdet af Kontrolgruppen og tager afsæt i Silkeborg Kommunes 

kontrolstrategi. Strategien har et forebyggende sigte og har til formål at sikre, at ydelser 

udbetales på korrekt grundlag. Resultaterne af kontrolarbejdet vurderes primært på:  

• Antal sager der undersøges  

• Forebyggelse og udbredelse af kendskab 

• Provenu  

 

Formålet med rapporten er at gøre status inden for de tre målområder, samt give indblik i 

udviklingen i forhold til tidligere år.  

 

Silkeborg Kommunes kontrolstrategi  

Kontrolindsatsen sker ud fra Silkeborg Kommunes kontrolstrategi, som har et forebyggende 

sigte, og hvor hovedformålet er, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.  

Statusrapporten har afsæt i kontrolstrategien, som indeholder tre indsatstrin:  

• 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.  

 

Rapporten fokuserer primært på indsatser og resultater fra kontrolindsatsen (trin 3), samt 

resultater som Udbetaling Danmark har opnået for Silkeborg Kommune på baggrund af 

sagsoplysninger som Kontrolgruppen kan bidrage med. Herudover indeholder rapporten også 

status på indsats omkring forebyggelse. 
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Sagsmængde 2020  

Kontrolgruppen har i 2020 gennemgået 1032 sager, hvoraf de 1021 er afsluttede. Antallet af 

sager er opgjort som aktive sager ved årsskiftet 2019/2020 plus de sager, der er kommet til i 

løbet af 2020. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal sager for perioden 2017 til 2020. 

 

 2017  2018  2019  2020 

Sager pr. 01.01  14  105  16  53 

Tilgang i året  894  824  765  979 

I alt  908  929  781  1032 

 

Tabellen viser, at antallet af sager er 32% højere end i 2019. Antallet er steget dels fordi 

kontrolgruppen ved egen drift har gennemgået flere sager f.eks. i forhold til fleksjobområdet, 

og dels at der har været en kampagne fra Den Fælles dataenhed1. Kampagnen fokuserede 

blandt andet på sygedagpengeområdet og borgere med usædvanligt sygefravær. Nedenfor 

fremgår det hvilke kanaler sagerne kommer fra: 

 

 
 

 
1 I økonomiaftalen for 2015 er det besluttet at styrke kontrolindsatsen i kommuner og Udbetaling Danmark. Det er 

besluttet at oprette en dataenhed, som benævnes Den Fælles Dataenhed og som skal bidraget til at styrke kontrollen 
med sociale ydelser og tilskud ved 1) at samkøre data fra registre i offentlige myndigheder og a-kasser ved modtagere 
af kommunale ydelser og 2) Etablere et systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande 
og indhente oplysninger om borgernes forhold i udlandet 
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Den Fælles Dataenhed optræder i figuren både som Registersamkøring (DFD) og Kampagne 

(DFD) og udgør til sammen 56%, hvilket er stigning i forhold til 2019, hvor de udgjorde 46%. 

Andelen af sager, som er taget op internt enten af Kontrolgruppen eller driftsafdelinger er 

samlet 32%, hvilket er en stigning på 5 procentpoint fra 2019. Der har været et fald i andelen 

af sager fra politi, lufthavnstilsyn og anonyme anmeldelser, hvilket skal ses i sammenhæng 

med, at det samlede antal sager er steget med 32%, og at de derfor udgør en mindre andel. 

Andelen af sager, hvor Kontrolgruppen har været på virksomhedsbesøg er også faldet, hvilket 

skyldes at Corona-pandemien har vanskeliggjort de udgående kontroller.  

 

Nedenfor ses der nærmere på hvilken ydelsestype borger modtager i de enkelte sager:  

 

 
 

Til sammenligning med sidste år har der været en stigning på 10 procentpoint i andelen af 

sager vedrørende sygedagpenge. Dette skyldes primært, at man i kampagnen fra Den Fælles 

Dataenhed har opsat nye sygedagpengekriterier ift. usædvanligt sygefravær. Dernæst har der 

været en stigning i andelen af sager vedrørende økonomisk friplads. Det skyldes både de flere 

registersamkøringer på netop dette kriterie, men også flere anmeldelser, hvor der er mistanke 

om, at borger ikke reelt er enlig.  

I 2020 har der desuden været et fald på 10 procentpoint andelen af kontanthjælpssager. Det 

skyldes at afdelingen i højere grad forebygger ved selv at trække registersamkøring på 

kontroltrin 2, og at der har været større fokus på andre ydelsesområder. I andelen af 

fleksjobydelsessager har der til gengæld været en fordobling, hvilket skyldes at 

Kontrolgruppen har haft fokus på området, som følge af inspiration fra andre kommuner samt 

KL. Dette fokus vil fortsættes i 2021.   
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Forebyggende indsatser i 2020 

Kontrolarbejdet vurderes også på forebyggelse og udbredelse af kendskab til kontrolarbejdet. I 

2020 har kontrolgruppen været begrænset af Corona-pandemien, men har alligevel været 

ansvarlige for eller deltaget i en række indsatser af forebyggende karakter. Helt generelt er de 

mange sager som kontrolgruppen gennemgår også af forebyggende betydning, da de er med 

til at sætte fokus på kontrolstrategien og synliggøre den overfor kollegaer, borgere og 

virksomheder. De forbyggende indsatser i 2020 har været at: 

• Færdiggøre gennemgangen af gamle fleksjobbevillinger til selvstændige. I samarbejde 

med de relevante afdelinger er selve grundlaget for fleksjobbet blevet vurderet samt 

om virksomheden er aktiv. I langt de fleste tilfælde er grundlaget for og aktiviteterne i 

virksomheden helt i overensstemmelse med den bevilling der ligger, men der er også 

sager, hvor det ikke er tilfældet. Derfor er der etableret en tværgående arbejdsgruppe 

med deltagelse fra driftsafdelingen, Juraenheden og Kontrolgruppen, der følger op på 

konkrete sager på området. 

• Kontrolgruppen har gennemgået fleksjobbevillinger etableret efter ny lovgivning, hvor 

der er tale om at borger bliver aflønnet for faktisk arbejdstid, og dertil får 

fleksjobstilskud. Arbejdet foregår på samme måde som tidligere og en arbejdsgruppe 

følger indsatsen og håndterer relevante problematikker.  

• Kampagne fra Den fælles Dataenhed med fokus på usædvanligt sygefravær. 

• Fortsat indsats i forhold til førtidspensioner, hvor indtægtsforhold undersøges, og 

arbejdsevne vurderes i samarbejde med rehabiliteringsteamet. Ydelsen udbetales via 

Udbetaling Danmark og er derfor ikke medtaget i opgørelsen over kontroltrin 3 

provenu. Det er dog en vigtig opgave, ikke mindst fordi kommunen oftest er 

medfinansierende af udgiften.  

• Fortsat indsats i forhold til borgere på ukendt adresse. Det er afgørende, at borgerne er 

tilmeldt der, hvor de faktisk opholder sig, da det har betydning for borgerens egen og 

eventuelt andres ret til offentlig ydelse. Indsatsen skal sikre, at antallet af borgere med 

ukendt adresse er så lavt som muligt.  

• Gennemgang af liste med EU-borgere, som er registreret i kommunen, men ikke har 

haft indtægt i længere tid. Indsatsen har betydet, at enkelte borgere er blevet 

registreret udrejst, da de ikke har opholdt sig i landet gennem længere tid. 

Kontrolgruppen undersøger hvor borgeren opholder sig og sikrer sig i relevante tilfælde, 

at alle områder borgeren modtager velfærdsydelse fra, får besked om at stoppe 

udbetalingen.  

• Vedvarende fokus på sygemeldte selvstændige ift. problemstillingen, at være 100% 

sygemeldt og ikke fortsætte sit arbejde i virksomheden. Jobcentret har fokus på at 

være meget præcise i deres orientering om reglerne for sygemelding som selvstændig. 

Det har medført, at en stor del af sygemeldte selvstændige nu ofte er delvist 

sygemeldte, hvor de tidligere var 100% sygemeldte.  
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• Vedvarende fokus på start/stop af kontanthjælpssager. Her har der været fokus på, at 

der ikke sker dobbeltforsørgelse når en borger ophører med kontanthjælp og overgår til 

løn eller f.eks. SU.  

• Samarbejde om sager ifm. banderelateret kriminalitet og hvidvask. Der er sammen 

med andre myndigheder bidraget med at oplyse en række sager, hvilket primært har 

givet resultat i forhold til kontanthjælpsområdet.  

 

Provenu 2020 

Provenuet beregnes som en kombination af de konkrete tilbagebetalingskrav, der er rejst, og 

de fremadrettede besparelser. De fremadrettede besparelser beregnes, som den besparelse, 

der er på den månedlige ydelse i 12 måneder i de sager, hvor der er blevet konstateret 

misbrug af sociale ydelser. For 2020 er de to beløb nærmest identiske, hvilket er ret 

usædvanligt. Det skyldes en konkret sag med et meget stort tilbagebetalingskrav. 

 

Fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav fordelt på ydelsesområderne  

Tabellen viser provenuet på de forskellige ydelsesområder fordelt på henholdsvis besparelser 

og tilbagebetalingskrav. De fremadrettede besparelser er ydelser som er stoppet, fordi ydelsen 

ikke længere blev udbetalt på korrekt grundlag, og hvor udgiften således spares.   

 

Områder  Besparelse  Tilbagebetaling  Total 

Økonomisk friplads 578.945 25.777 604.722 

Kontanthjælp 927.884 857.941 1.785.825 

Sygedagpenge 1.237.556 151.260 1.388.816 

Fleksjobydelse 268.692 2.166.286 2.434.978 

Ressourceforløbsydelse 318.648 0 318.648 

Integrationsydelse 202.320 45.666 247.986 

I alt 3.534.045 3.246.930 6.780.975 

 

Kontrolgruppens provenu for 2020 er på 6.780.975 kr. Det er 1.330.139 kr. højere end i 2019.  

Det højere provenu skyldes en enkelt sag med et tilbagebetalingskrav på 2.166.286 kr.   

 

Udbetaling Danmark 

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 2020 ses i tabellen på næste side: 
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Områder  Besparelse  Tilbagebetaling  Total  

Boligstøtte  227.000 56.000  283.000  

Familieydelse  302.000  134.000  436.000  

I alt  529.000  190.000  719.000  

 

Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg Kommune er opgjort til 719.000 kr. – hvilket er et 

fald på 562.000 kr. set i forhold til 2019. Det faldende provenu skyldes, at der i 2019 blev 

tilbagebetalt 695.000 i pension, mens pension er helt fraværende i opgørelsen for 2020. 

 

Konklusion 

Kontrolgruppen har i 2020 taget alle de sager op, de har modtaget. Antallet af sager var 32% 

højere sammenlignet med 2019, hvilket skyldes flere forhold. Corona-pandemien har 

begrænset muligheden for udgående aktiviteter, hvilket til gengæld har frigivet tid til at tage 

flere sager op i egen drift. Kontrolgruppen har stadig formået at gennemføre generelle 

forebyggende indsatser.  

 

Provenuet for 2020 er højere end for 2019, men skyldes primært en enkelt sag med et meget 

højt tilbagebetalingskrav. Det lavere provenu er et udtryk for, at der i de forskellige afdelinger, 

og i nogle tilfælde i samarbejde med Kontrolgruppen, er arbejdet med interne arbejdsgange og 

den løbende opfølgning. 


