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Kontrolgruppen

Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Borgerservice og har en normering svarende til knap 2 
fuldtidsstillinger, fordelt med 29,5 time til Nancy Petersen, 37 timer til Jakob Lund og ledelsestid hos 
Teamleder i Borgerservice, Berit Damm. 

Årsrapporten

På de kommende sider har vi fra kontrolgruppens side opgjort resultatet af vores arbejde for 2016. 
Beregningerne af de fremtidige besparelser er baseret på KL´s model for udregning af indsatsen på 
kontrolområdet. 

Opgørelsen vedrørende Udbetaling Danmarks indsats på området er udarbejdet af Udbetaling Danmark 
og indgår i denne rapport, da sagerne er kontrolsager, som Varde Kommune i henhold til lovgivningen er 
forpligtede til at belyse. Kontrolgruppen afholder for eksempel samtaler med borgere på vegne af 
Udbetaling Danmark.
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Samlet resultat for 2016

Kontrolgruppen har samlet set opnået et samlet resultat på i alt kr. 4.160.800,- 

Beløbet fordeler sig på følgende måde:

Fremtidige besparelser, Varde Kommune     2.424.102

Tilbagebetalinger, Varde Kommune                581.698

Udbetaling Danmark                                  1.155.000

I alt                                                          4.160.800

Specifikation af det samlede resultat:

Fremtidige besparelser, Varde Kommune
Økonomisk friplads 237.083
Kontanthjælp 630.012
Sygedagpenge 1.328.707
Flekslønstilskud 197.820
Andet 30.480
I alt 2.424.102

Tilbagebetalinger, Varde Kommune
Økonomisk friplads 42.321
Kontanthjælp 321.406
Sygedagpenge 93.774
Flekslønstilskud 103.947
Andet 20.250
I alt 581.698

Fremtidige besparelser, Udbetaling Danmark

Boligstøtte 477.000
Pension 76,000
Familieydelser 376.000
Barsels dagpenge 22.000
I alt 951.000

Tilbagebetalingskrav, Udbetaling Danmark
Boligstøtte 15.000
Pension 77.000
Familieydelser 98.000
Barsels dagpenge 14.000
I alt 204.000

Ovenstående resultater vedrører i alt 43 sager, hvor der er tale om fremtidige besparelser og 23 sager, 
hvor sagsbehandlingen har ført til at der er rejst krav om tilbagebetaling. 
Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 28 sager med fremtidige besparelser og 12 sager 
med tilbagebetalinger. 
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Anmeldelser

Opgaverne i kontrolgruppen opstår dels som følge af henvendelser fra borgere, kollegaer og andre 
myndigheder og dels fra udsøgninger foretaget i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.  

Vi har i kontrolgruppen i alt modtaget 138 anmeldelser i 2016. 

Heraf er 91 anmeldelser fra borgere. Anmeldelserne modtages hovedsagelig via Varde Kommunes 
hjemmeside, hvor der anonymt/ikke anonymt er mulighed for at anmelde sager om socialt bedrageri. 

71 ud af de i alt 91 sager var anonyme. 

Derudover modtager vi henvendelser fra kollegaer i øvrige afdelinger, som har mistanke om socialt 
bedrageri. Disse sager har vi modtaget 29 af i 2016.

Fra andre myndigheder - Politi, SKAT, Udbetaling Danmark, boligforeninger og andre kommuner, har vi 
modtaget 18 henvendelser. 

Videregivelse af oplysninger til andre myndigheder

Såfremt anmeldelser eller henvendelser vedrører andre myndigheder, videresender kontrolgruppen sagen 
til rette myndighed. En sag bliver dog ofte både behandlet i kontrolgruppen og videresendt, da borgerne 
ofte modtager ydelser flere steder fra. 
Vi har videresende følgende antal sager i 2016:

Oversendt til: Antal sager
Politi 4
SKAT 29
Udbetaling Danmark 59
Andre Kommuner 3
Klage videresendt til Ankestyrelsen 0
Antal sager som har været behandlet i retten 0
STAR 1
SU 8
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Projekter i 2016

Kontrolgruppen havde i 2016 udvalgt områder, hvor vi ønskede at have særlig fokus. Områderne er valgt 
ud fra tidligere erfaring på området, ideer fra andre kommuner eller på baggrund af anbefalinger fra KL.

De projekter vi har haft særlig fokus på i 2016 er:

 Personer uden fast bopæl
 Fælles Dataenhed, registersamkøring
 Selvstændige sygemeldte på sygedagpenge og jobafklaringsforløb 
 Ansatte på campingpladser

Antal sager Antal sager med provenu

Personer uden fast bopæl 28 2

Den Fælles Dataenhed 83  4

Selvstændige sygemeldte 62 besøg i virksomheden 21 

Ansatte på campingpladser 15 campingpladser blev besøgt 1 sag hvor borger modtog 
sygedagpenge imens han 
arbejdede på campingpladsen. 

Kontrolgruppen kørte i to dage i uge 28 på besøg på 15 campingpladser i Varde Kommune, med henblik 
på at kontrollere, om der var ansatte på campingpladserne, som samtidig modtog sociale ydelser.  Alle 
steder blev det personale som var i gang med at arbejde på campingpladsen registreret. Herefter blev 
der foretaget en kontrol af, om der blev udbetalt ydelser til den pågældende ansatte. 

Alle steder blev kontrolteamet taget positivt i mod, og flere gav udtryk for at det var fint med et besøg 
fra kommunens kontrolenhed. 

Selvstændige sygemeldte var som i 2015 også et projekt i 2016. Vi har fortrinsvis kontrolleret 
selvstændige som var 100% sygemeldte. Der deltager altid 2 personer fra kontrolgruppen, når vi kører 
på kontrolbesøg hos virksomheder. 

Vi besøgte i 2016 62 sygemeldte selvstændige. Vi er særligt opmærksomme på, at vi kun har mulighed 
for at komme på kontrolbesøg i virksomheden, og ikke hjemme hos den selvstændige. Ved vores besøg 
gør vi altid meget ud af at vejlede borgeren i reglerne omkring sygemelding.

I 21 sager er udbetalingen af sygedagpenge ændret, enten pga. kontrolbesøg eller anden nærmere 
gennemgang af deres sag.

Den Fælles Dataenhed hører under Udbetaling Danmark og bidrager til arbejdet omkring socialt 
bedrageri. 

I registret sker der udelukkende registersamkøring, ud fra opsatte kriterier. Disse kriterier er 
landsdækkende, og nogle mere relevante for Varde Kommune end andre. 

Vi undersøger alle sager som der udsøges i enheden. Det har vist sig, at der ikke er et provenu i ret 
mange af de udsøgte sager, hvorfor der løbende bliver arbejdet på at forbedre udsøgningskriterierne.
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Samtaler

Kontrolgruppen har i 2016 afholdt samtaler med 53 borgere. Vi oplever stadig stor succes med at 
indkalde borgere snarest muligt, efter at vi har modtaget en anmeldelse. 

Vi oplever at borgere kort tid efter en samtale, hvor vi har gennemgået regler og lovgivning på området 
ændrer deres status til samboende, bliver raskmeldte eller lign. 

Når vi indkalder en borger på baggrund af en anmeldelse, sender vi altid en kopi med af anmeldelsen, 
således at borgeren er orienteret om hvad baggrunden for indkaldelsen er forud for samtalen.

 

Samarbejde med andre myndigheder

I 2016 har SKAT være på besøg i virksomheder i Varde Kommune en enkelt gang. 

Varde Kommune deltog ikke i denne kontrolaktion. 

Vi deltager halvårligt i kontaktudvalgsmøde ”fælles myndighedsindsats” hvor SKAT, Politi, 
fødevarekontrollen, STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering samt kommunerne i Region 
Syddanmark. 

2 gange årligt deltager kontrolgruppen i Netværksmøder, hvor der udveksles erfaringer med øvrige 
kommuner i Syddanmark. Dette forum bruges primært som inspirationsmøde for kommende 
kontrolarbejde, samt til drøftelse af særlige emner. 

Herudover er Varde Kommune tilmeldt Kontrolforum under KL, hvor KL tre gange om året afholder 
fællesmøde for landets kommuner. Her drøftes nyeste tendenser på området, lovgivning og effektmåling, 
som er KL´s nye målinger af effekten af kommunernes kontrolindsats. 

Effektmålingsrapporten som udsendes fra KL forventes at blive udsendt til kommunerne i maj måned for 
2016. Dette er første gang denne rapport udarbejdes. 

Varde Kommune registrerer alle sager i KL´s effektmålingsdokument og indsender halvårligt resultaterne 
til KL. 
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Projekter i 2017

Udvalget har på møde i februar godkendt kontrolgruppens fokusområder i 2017:

 Sygemeldte selvstændige 
 Personer uden fast bopæl
 Udsøgninger fra Den fælles Dataenhed
 Vejledning af de som modtager økonomisk friplads

Sideløbende hermed arbejdes der naturligvis med de daglige henvendelser fra kollegaer, øvrige 
myndigheder eller lignende, ligesom alle anmeldelser vil blive behandlet. 

Varde, den 27.3.2017

Kontrolgruppen


