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1. Resume 
 

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 

Kontrolgruppen har taget alle de sager op, de har modtaget, og har i 2019 gennemgået 781 

sager, hvoraf de 755 er afsluttet. Antallet af sager er lavere end i 2018, og rapporten peger 

på, at det lavere sagstal dels skal forklares ved, at forebyggelsen virker, at der er sket i fejl i 

registreringer med virksomhedsbesøg, og at Kontrolgruppen har taget lidt færre sager op af 

egen drift.  

Kontrolgruppen har både gennemført generelt forebyggende indsatser, der understøtter bedre 

praksis i de faglige afdelinger, samt kontrolindsatser. I 2019 har der blandt andet været et 

fokus på virksomhedsbesøg og gennemgang af gamle fleksjobbevillinger til selvstændige.  

Det samlede provenu for 2019 er på 6.731.736 kr og er 1.102.678 kr. lavere end i 2018. Det 

kan have flere forklaringer – herunder det lavere antal sager, størrelsen på enkeltsager fra år 

til år, og når forebyggelsen faktisk lykkes.  
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2. Indledning   
Denne statusrapport er udarbejdet af Kontrolgruppen i Beskæftigelsesafdelingen og 

beskriver kontrolindsatser og opnåede resultater for 2019.  

Resultaterne af kontrolarbejdet vurderes primært på: 

 

• Antal sager der undersøges 

• Forebyggelse og udbredelse af kendskab 

• Provenu 

 

Formålet med rapporten er derfor 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 3 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. 

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

og tværgående samarbejde er højt prioriteret for at sikre en sammenhængende 

forebyggelses- og kontrolindsats på tværs af afdelingerne i Silkeborg Kommune. 

Samarbejdet med eksterne parter som Udbetaling Danmark, SKAT, politiet, a-kasser mv. 

er også højt prioriteret.   

På baggrund af strategien indebærer arbejdet 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 

 

Afgrænsning  

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

resultater som Udbetaling Danmark har opnået for Silkeborg Kommune. Resultaterne fra 

Udbetaling Danmark opnås på baggrund af sagsoplysninger fra Kontrolgruppen, som er 

baseret på gruppens lokale kendskab.  
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3. Sagsmængde 2019 
Kontrolgruppen har i 2019 gennemgået 781 sager hvoraf de 755 er afsluttet. Antallet af sager 

er opgjort, som aktive sager ved årsskiftet 2018/2019 plus de sager, der er kommet til i løbet 

af 2019. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal sager for perioden 2016 til 2019. 

 2016 2017 2018 2019 

Sager pr. 01.01 17 14 105 16 

Tilgang i året 376 894 824 765 

I alt 393 908 929 781 

 

Tabellen viser, der er sket et fald i antallet af sager fra 2018 til 2019. Dette fald har flere 

forklaringer og skyldes både, at der håndteres flere sager i fagafdelingerne (trin 1 og 2), og at 

der er kommet færre sager fra Den Fælles Dataenhed. Dernæst er der sket en fejl i 

registreringerne omkring virksomhedsbesøg, så der fremgår færre sager af sagstallet, end der 

reelt er gennemgået. Kontrolgruppen har i 2019 også taget lidt færre sager op af egen drift, da 

gruppen er reduceret med 20 timer ugentligt.  

 

3.1 Hvor kommer Kontrolgruppens sager fra? 
Nedenstående diagram viser, hvilke kanaler Kontrolgruppens sager kommer fra.  
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Som det fremgår ovenfor, er det Den Fælles Dataenhed, som leverer størstedelen af 

kontrolsagerne. Det var også tilfældet i 2018, og der er desuden sket en stigning i andelen på 

4 procentpoint fra 2018 til 2019. Sammenligner man antallet af sager fra Den Fælles 

Dataenhed mellem 2018 og 2019, er antallet dog faldet. Kontrolgruppen gennemgår alle 

sager, som genereres af Den Fælles Dataenhed. Det foregår i et fast interval hver 2. uge  

Kategorien ”Egen drift” står for den næststørste andel af sager, og er sager som 

Kontrolgruppen på eget initiativ tager fat på. Virksomhedsbesøg knytter sig til egen drift, da 

det også er på Kontrolgruppens initiativ. Virksomhedsbesøgene sker efter en fastlagt årsplan 

og om muligt 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 i lokalområdet. Desværre har Kontrolgruppen fået registreret det 

forkert, så det kun er virksomhederne, og ikke de undersøgte personer, som er opgjort. 

Andelen af virksomhedsbesøg burde derfor være større, end det er angivet i diagrammet. 

Sammenlignes der med statusrapporten fra 2018, ser det derfor også ud til, at andelen af 

virksomhedsbesøg er faldet. Andelen af sager fra interne kommunale afdelinger er faldet en 

smule. Til gengæld er andelen af anonyme anmeldelser steget. 

Der er kommet flere sager fra politiet, hvilket skyldes det landsdækkende fokus på 

banderelateret kriminalitet og hvidvask. Andelen af sager fra politiet fylder også mere end i 

2018. 

 

3.2 Sager fordelt på ydelsestype 
Diagrammet nedenfor viser, hvordan Kontrolgruppens sager er fordelt på ydelsestype. 

 

 

Note: Den konkrete procentandel er ikke vist for andele under 1%.   
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Som vist, er der flest sager på kontanthjælpsområdet, hvilket også var tilfældet i 2018. 

Andelen er dog faldet med 6,5 procentpoint fra 2018, og antallet af sager omkring 

kontanthjælp er også færre. En del af forklaringen kan findes i, at sager med mistanke om 

dobbeltforsørgelse primært løses i den faglige afdeling (trin 2). Der er desuden sket en 

stigning i andelene for integrationsydelse, sygedagpenge, økonomisk friplads og ”andet”. 

Kategorien ”andet” indeholder her; lønmodtagere, a-kasse modtagere eller virksomheder, som 

besøges ved aktioner.  

 

4. Forebyggelse og indsatser i 2019   
Som nævnt i indledningen vurderes kontrolarbejdet også på forebyggelse og udbredelse af 

kendskab til kontrolarbejdet. 

Kontrolgruppen har også i 2019 lavet en række indsatser - både kontrolindsatser (trin 3), men 

også mere generelle forebyggende indsatser, der understøtter bedre praksis i de faglige 

afdelinger (trin 1 og 2), og som udbreder kendskabet til kontrolstrategien samt kontrolgruppen 

og dens kompetencer. Derudover har de mange sager som kontrolgruppen gennemgår i sig 

selv en forebyggende betydning, da de indebærer, at borgere og virksomheder bliver gjort 

opmærksomme på, at der føres kontrol.  

Kontrolgruppen er bundet af at skulle gennemgå alle sager fra Den Fælles Dataenhed 

(registersamkøring) og de anonyme anmeldelser. Derudover sættes der også egne initiativer i 

gang. Det har for 2019 vist sig, at det især de sager og indsatser, som kontrolgruppen selv 

starter op, der resulterer i stop af ydelser. Det er helt i tråd med den vedtagne strategi på 

området.  

I 2019 har initiativerne været: 

• Gennemgang af gamle fleksjobbevillinger til selvstændige. Her er der i 

samarbejde med de faglige- og bevilgende afdelinger vurderet på selve grundlaget for 

fleksjobbet, og på om virksomheden er aktiv. Grundlag og aktivitet i virksomheden er i 

langt de fleste tilfælde helt i overensstemmelse med den bevilling der ligger, men der 

har også været sager, hvor det ikke har været tilfældet. F.eks. at der slet ikke er en 

virksomhed, at virksomheden ikke har indtjening, at der slet ikke arbejdes med det 

som ligger i bevillingen og at borgeren har en større arbejdsevne end den i 

fleksjobbevillingen. De sager er de involverede afdelinger gået sammen om at rette op 

på, og der er iværksat indsatser, som har belyst hvor i et sagsforløb, der skal være 

særlig opmærksomhed. Der er skabt sammenhæng fra sagen starter til sagsopfølgning, 

til indstilling og bevilling og videre til opfølgningen på fleksjobbet.  

• Virksomhedsbesøg efter en fastlagt årsplan. Virksomhedsbesøgene bidrager til 

synlighed i lokalområdet. Kontrolgruppens fokus er på, om der arbejder nogen i 

virksomheden, som også modtager offentlig forsørgelse. Inden kontrolbesøget har 

kontrolgruppen undersøgt, om der er borgere i praktik eller løntilskud. Hvis det ikke er 

tilfældet, men der alligevel træffes borgere, som arbejder på stedet, giver 

kontrolgruppen besked til den faglige afdeling, som har ansvaret for opfølgningen. Den 

faglige afdeling tager så stilling til hændelsen. Som oftest er alt i orden, men 

indimellem træffer kontrolgruppen en borger, hvor der ikke er ordnede forhold. Der er 
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mange virksomheder, som tilkendegiver, at de er glade for, at der bliver holdt øje med, 

om der foregår snyd, fordi det betyder meget for de steder, der overholder reglerne. 

• Fokus på 225-timers reglen har også været et initiativ i 2019. Det har vist sig at 

være et vanskeligt område, hvor det er svært at løfte beviset. Som indsats er det aftalt 

med Jobcentrene, at de i højere grad prøver at sikre, at borgerne ved, hvornår deres 

arbejdstimer ligger. 

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

samarbejde med rehabiliteringsteamet vurderes der på arbejdsevnen. Det er en 

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

provenuet. Det er dog som en helhedsbetragtning en vigtig opgave, ikke mindst fordi 

kommunen som oftest er medfinansierende af udgiften.  

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

tilmeldt der, hvor de faktisk opholder sig. Det har betydning både for borgerens egen 

og eventuelle andres ret til offentlig ydelse. Indsatsen skal sikre, at antallet af borgere 

med ukendt adresse er så lavt som muligt.  

• Gennemgang af Ghettolisten i forhold til sikring af at de borgere, som er tilmeldt i 

området, også reelt bor der.  

• Gennemgang af en 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 

udrejst, da de ikke længere opholdt sig her i landet. I den sammenhæng er der 

etableret samarbejde, som sikrer, at når der er mistanke om, at en borger ikke 

opholder sig her i landet, så undersøger kontrolgruppen nærmere og sikrer besked til 

alle områder, hvor borgeren modtager velfærdsydelse fra, som skal stoppes. 

• Vedvarende fokus på sygemeldte selvstændige i forhold til problemstillingen 

omkring at være 100% sygemeldt og alligevel arbejde lidt i virksomheden. 

Kontrolgruppen laver ofte virksomhedsbesøg i den type sager. Jobcentret har fokus på 

at være meget præcis i orienteringen om reglerne, når man som selvstændig er 

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

delvist sygemeldte, hvor de tidligere var 100% sygemeldte. 

• Fortsat arbejde med sammenhæng og indsats med andre myndigheder som 

Fødevarestyrelsen, Udbetaling Danmark, STAR, politi og SKAT’s bandeenhed 

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

sammen med andre myndigheder bidraget til oplysning af en række sager, som 

primært har givet resultat i forhold til kontanthjælpsområdet.  

• Afsluttet indsatsen i forhold til Tabt Arbejdsfortjeneste, som er lavet i 

samarbejde med Familie og Børnehandicap. Indsatsen er afsluttet og den faglige 

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

indsatsen. 

• Besøg med oplæg fra kontrolgruppen ved flere interne og eksterne afdelinger.  

 

5. Provenu 2019 
Kontrolgruppens og Udbetaling Danmarks 

arbejde har resulteret i et samlet provenu på 

6.731.736 kr.   

 Provenu 

Kontrolgruppen 5.450.736 kr. 

Udbetaling Danmark  1.281.000 kr. 

I alt  6.731.736 kr.  
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Provenuet består af henholdsvis tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser. Den 

største del er opnået på fremadrettede besparelser - det vil sige, at ydelserne ikke længere 

udbetales.  

Baggrunden for det opnåede provenu er, at der hele tiden tages nye områder op til 

gennemgang. Der er i 2019 opstartet et tværgående partnerskab internt i 

Beskæftigelsesafdelingen. Partnerskabet skal være med til at pege på nye relevante 

indsatsområder og styrke det tværgående samarbejde på området.  

 

5.1 Kontrolgruppen   
 

Fremadrettede besparelser – hvor kommer sagerne fra? 

Som det er vist på nedenstående diagram, opstår klart den største andel af fremadrettede 

besparelser på baggrund af Kontrolgruppens egne initiativer.   

Den næststørste andel findes via Den Fælles Dataenhed (registersamkøring) og herefter 

kommer interne kommunale henvendelser. Kun en lille andel opstår på baggrund af eksterne 

henvendelser, som f.eks. fra SKAT, fra politiet eller anonyme henvendelser.  

 

 

Tilbagebetalingskrav – hvor kommer sagerne fra? 

Billedet ser noget anderledes ud, når det drejer sig om tilbagebetalingskrav. Her er der 

primært rejst tilbagebetalingskrav på baggrund af eksterne henvendelser fra SKAT, anonyme 

Note: Den konkrete procentandel er ikke vist for andele under 1%.   
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henvendelse og fra Den Fælles Dataenhed (registersamkøring). Dog er der tale om et noget 

mindre samlet beløb, end det er gældende for de fremadrettede besparelser.  

 

 
 

 

 

Fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav fordelt på ydelsesområderne 

Tabellen viser provenuet på de forskellige ydelsesområder fordelt på henholdsvis besparelser 

og tilbagebetalingskrav. 

 

Områder  Besparelse Tilbagebetaling Total 

Økonomisk friplads 158.038 40.586 198.624 

Kontanthjælp  581.881 937.209 1.519.090 

Sygedagpenge 2.155.144 204.980 2.360.124 

Fleksjobydelse 389.221 0 389.221 

Ressourceforløbsydelse 225.828 88.029 313.857 

Blandede beskæftigelsesydelser 211.212 0 211.212 

Ledighedsydelse 389.328 5.862 395.190 

Integrationsydelse 0 52.058 52.058 

Andet 8.520 2.840 11.360 

I alt 4.119.172 1.331.564 5.450.736 
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Kontrolgruppens provenu for 2019 er på 5.450.736 kr., hvilket er 1.743.678 kr. lavere end i 

2018. Forklaringen på det lavere provenu kan være flere. Dels vil der være et naturligt udsving 

i provenuet, da de mange sager ikke er ens fra år til år, og størrelsen på enkeltsager kan spille 

ind. Derudover knytter provenuet sig til det lavere antal sager, Kontrolgruppen har 

gennemgået. Som tidligere beskrevet, skal det lavere antal sager bl.a. ses i sammenhæng 

med, at flere sager der bliver gennemgået i fagafdelingerne i kontroltrin 2, og at 

Kontrolgruppen i 2019 er reduceret med 20 timer ugentligt.  

Når der fortsat er store beløb på fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav, skyldes 

det kontrolgruppens vedvarende fokus på de områder, hvor der er risiko for fejludbetalinger 

samt et skiftende fokus til nye områder. Som nævnt ovenfor har der i 2019 blandt andet været 

en ny indsats på fleksjobområdet. Alle resultater heraf er ikke medtaget i 2019, da enkelte 

sager stadig er under behandling.  

 

5.2 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 2019 ses nedenstående.  

 

Områder Besparelse Tilbagebetaling Efterregulering Total 

Barsel 0 0 - 0 

Boligstøtte 138.000 17.000 - 155.000 

Familieydelse 358.000 73.000 - 431.000 

Pension 124.000 495.000 76.000 695.000 

I alt 620.000 568.000 - 1.281.000 

 

Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg Kommune er opgjort til 1.281.000 kr. – hvilket er 

en stigning på 641.000 kr. set i forhold til 2018. Det øgede provenu er primært fundet inden 

for pensioner, hvor kontrolgruppen har haft en indsats ift. førtidspensioner og dermed har 

været med til at belyse området.    

 

6. Konklusion 
Kontrolgruppen har i 2019 taget alle de sager op, de har modtaget. Antallet af sager var lavere 

i 2019 sammenlignet med 2018, og skyldes flere forhold. For det første tyder det på, at den 

forebyggende indsats har effekt – dels således at flere sager håndteres i fagafdelingerne (trin 

1 og 2), og dels at der er kommet færre sager fra Den Fælles Dataenhed. For det andet er der 

sket en fejl i registreringerne omkring virksomhedsbesøg, så sagstallet er mindre end det antal 

sager, der reelt er gennemgået. Afslutningsvist har Kontrolgruppen i 2019 også taget lidt færre 

sager op af egen drift.   

Kontrolgruppen har også i 2019 arbejdet med forebyggende initiativer og gennemført en 

række indsatser på eget initiativ – bl.a. har der været flere virksomhedsbesøg og 

fleksjobbevillinger er gennemgået. Kontrolgruppen har været på besøg i flere interne og 

eksterne afdelinger for at udbrede kendskabet, og der arbejdes også fortsat med at skabe den 

bedst mulige sammenhæng til andre myndigheders arbejde - herunder Fødevarestyrelsen, 

Udbetaling Danmark, STAR, politiet og Skattestyrelsens bandeenhed. 
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Provenuet for 2019 er lavere end for 2018. Dette kan have flere forklaringer – herunder 

antallet af sager, størrelsen på enkeltsager fra år til år, og når forebyggelsen faktisk lykkes.  


