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0.

Ledelsesresumé

I denne rapport fremlægges forslag til en styrket og sammenhængende indsats for at sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelsesområder.
I 2012 udarbejdede Deloitte Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, der
afdækkede en række forbedringsmuligheder vedrørende indsatsen for at
sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser.
Analysen identificerede betydelige forskelle på kommunernes effektivitet i
forhold til at reducere antallet af sager med fejludbetalinger og snyd med
sociale ydelser. Væsentlige forklaringer på de utilstrækkelige resultater skal
ifølge Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger blandt andet findes i manuelle arbejdsgange, usystematisk tilrettelæggelse af sagsbehandlingen og
kontrolindsatsen, sårbare faglige kontrolmiljøer, uklarheder angående de
lovgivningsmæssige rammer for især kontrolindsatsen og utilstrækkelig itunderstøttelse, herunder manglende anvendelse af og i nogle tilfælde også
manglende adgang til vigtige data.
Konsekvenserne af dette for sagsbehandlingen af sociale ydelser er blandt
andet, at kommunerne i flere tilfælde ikke regulerer borgernes ydelser hurtigt
nok, når der opstår ændringer i borgernes situation, der har betydning for, om
borgerne fortsat er berettigede til den pågældende ydelse. Dermed udbetaler
kommunerne betydelige beløb i sociale ydelser, som de offentlige myndigheder efterfølgende skal bruge betydelige ressourcer på at inddrive hos borgerne.
Hvad angår den løbende, dybtgående kontrolindsats, der typisk er rettet mod
at identificere socialt snyd, viste analysen, at de kommunale kontrolenheder
ikke er tilstrækkelig effektive i forhold til at identificere og oplyse sager, hvor
borgere bevidst og ubevidst modtager uberettigede ydelser. På trods af at
kommunerne de senere år har opprioriteret indsatsen mod socialt snyd, opdages der kun et mindre antal tilfælde, hvor borgerne bevidst har begået
socialt snyd, ligesom der ikke rejses tilstrækkelig mange tilbagebetalingskrav
overfor de pågældende borgere.
Samlet set pegede Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger således på, at
der er behov for en mere effektiv og målrettet sagsbehandling og kontrolindsats, der i højere grad understøtter korrekt tildeling af ydelser, løbende og
rettidig opfølgning på borgernes berettigelse til ydelserne og målrettet kontrol
af sager, hvor der er mistanke om fejl eller snyd.
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På baggrund af Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger traf regeringens
økonomiudvalg i oktober 2012 beslutning om at igangsætte et supplerende
tværministerielt analysearbejde med henblik på at udarbejde forslag til en
mere sammenhængende indsats for mere Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) på de sociale ydelsesområder.
Deloitte har bistået analysearbejdet i perioden fra januar til maj 2013 ved at
klarlægge og opstille en række forslag til løsningsinitiativer, der præsenteres i
denne rapport. Løsningsinitiativerne og den gennemførte analyse heraf tager
udgangspunkt i og kvalificerer datagrundlag og konklusioner fra Analyse af
socialt snyd og fejludbetalinger. Dette er foregået i tæt samarbejde med de
involverede parter, herunder nøglemedarbejdere og nøgleledere fra både
kommuner, Udbetaling Danmark og ressortministerier.
Nedenfor er illustreret et samlet overblik over datagrundlaget for de identificerede løsningsinitiativer.
Tabel 1. Samlet overblik over datagrundlag

Datagrundlag

1. Optimering af
advishåndtering

2. Øget automatisering af sagsbehandlingen

3. Fællesoffentlig kontrol

4. Formueoplysninger

5. Optimeret
folkeregistrering

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger
Spørgeskemaundersøgelse til
alle kommuner

X

X

X

Sagsgennemgang
af over 600 sager

X

X

X

X

X

Dybdekortlægning
i 10 kommuner

X

X

X

X

X

Advisanalyse
i 22 kommuner

X

X

Kvalificering i
kommunepanel

X

X

X

X

X

Analyse vedrørende Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK)
Interview med
parter og temadrøftelser

X

X

X

X

X

Kvalificering i
arbejdsgruppen

X

X

X

X

X

Kvalificering i
kommunepanel

X

X

X

X

X

Kvalificering af
gevinster og
omkostninger
med interessenter

X

X

X

X

X

eIndkomstanalyse

X

De enkelte løsningsinitiativer introduceres nærmere nedenfor.
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Administrationen af familieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte og folkepension er fra oktober 2012 til marts 2013 overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Samordning af sagsbehandling og kontrol af disse ydelser i
én landsdækkende myndighed har været et væsentligt element i arbejdet for
at sikre mere korrekte udbetalinger af sociale ydelser og en styrket og mere
koordineret indsats mod socialt snyd på de områder, der er overgået til Udbetaling Danmark.
Det har været del af grundlaget for det supplerende analysearbejde at vurdere, hvorledes Udbetaling Danmark kan nyttiggøres i den fremadrettede indsats – teknisk, organisatorisk og styringsmæssigt.
I tillæg til forslag til konkrete digitale indsatser for at sikre en mere effektiv
sagsbehandling og kontrol som identificeret i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger kan indsatsen ligeledes inkludere for eksempel vejledninger om
enlig/samlever-problematikken eller lignende vejledningsinitiativer. Sådanne
supplerende initiativer drøftes som del af en tværministeriel arbejdsgruppe for
socialt snyd i regi af Social- og Integrationsministeriet.

0.1. Pejlemærker for en effektiv sagsbehandling og kontrol
Analysen af effektiv sagsbehandling og kontrol viser, at mere korrekte udbetalinger af offentlige ydelser ikke nødvendigvis forudsætter øget kontrol af
hovedparten af de borgere, der retmæssigt modtager boligstøtte, folkepension, kontanthjælp eller en anden social ydelse.
I stedet kan et stort antal fejludbetalte ydelser forhindres, ved at myndighederne i højere grad end i dag sikrer, at borgerne får lige præcis de ydelser,
de er berettiget til – allerede når borgerne ansøger om en ydelse, og når
eksempelvis borgernes indkomst, boligforhold og/eller ægteskabsstatus efterfølgende ændrer sig. Med andre ord kan fejl og snyd i mange tilfælde forhindres, før det opstår.
For de borgere, der virkelig gør sig umage med at snyde med offentlige ydelser, kan det være svært for myndighederne at opdage sagerne, inden ydelserne udbetales.
Her vil der i højere grad være behov for en helhedsorienteret og koordineret
kontrolindsats. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal bruges flere ressourcer på kontrolarbejdet, men at arbejdet i højere grad organiseres på en
ny og mere effektiv måde. Fokus bør i højere grad målrettes de sager, hvor
risikoen for snyd og fejl er størst, fremfor usystematiske og tilfældige kontroller baseret på eksempelvis anonyme henvendelser.
Øget digitalisering vurderes at være en væsentlig løftestang for at undgå
fejludbetalinger og reducere omfanget af socialt snyd. Heri indgår især mere
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effektive digitale alarmsystemer ved mistanke om fejl eller snyd, bedre samkøring af data og øget automatisering af sagsbehandlingen.
Dermed kan myndighederne bruge færre ressourcer på manuelle arbejdsgange og på at inddrive ydelser, der fejlagtigt er udbetalt til borgerne. Og
myndighederne kan fokusere kontrollen på sager om socialt snyd, der ellers
ikke ville være blevet opdaget.
Samtidig undgår borgerne at oparbejde gæld til det offentlige og pludselig
blive mødt med krav om at tilbagebetale penge, der allerede er brugt – måske endda i god tro. Herudover kan en mere målrettet og systematisk indsats
modvirke sager med fejlagtig mistænkeliggørelse og kontrol af lovlydige borgere.
Som strategisk og forretningsmæssig ramme for disse ambitioner har Deloitte
på baggrund af drøftelser med statslige myndigheder, kommuner og Udbetaling Danmark opstillet forslag til en række pejlemærker som sigtelinjer for en
fremtidig effektiv sagsbehandling og kontrol:
 En effektiv digital indgang ved ansøgning om sociale ydelser: En digital
indgang baseret på genbrug og forudfyldelse af aktuelle autoritative data
om borgerne skal dels sikre, at borgerne oplever ansøgningsprocessen
som enkel og forståelig, dels nedbringe risikoen for fejl og muligheden for
snyd.
 Omkostningseffektiv og hurtig sagsbehandling: Der skal ske en øget digitalisering og automatisering af sager, hvor oplysningsgrundlaget er klart
og kan baseres på objektive kriterier, og hvor risikoen for fejl og snyd er
minimal. Og der skal sikres effektive arbejdsgange for den fortsatte manuelle sagsbehandling på de områder, hvor sagsbehandlingen ikke kan
fuldautomatiseres (fx mere komplicerede sager og/eller sager, der omfatter skøn).
 Effektfuld kontrol: Kontrolindsatsen skal være målrettet og effektiv, hvilket
blandt andet betyder, at der skal sættes ind allerede i ansøgningsøjeblikket, og at kontrolindsatsen – både i sagsbehandlingen og i den opfølgende, dybtgående kontrol – skal prioriteres ud fra, hvor den har størst effekt.

0.2. Koordineret indsats for effektiv
sagsbehandling og kontrol
Med udgangspunkt i pejlemærkerne har Deloitte skitseret forslag til en mere
sammenhængende og koordineret indsats på kort og mellemlang sigt.
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Figur 1. Forslag til sammenhængende og koordineret indsats

Indsatsen omfatter:

Effektiv håndtering af digitale adviser i den løbende sagsbehandling
Løsningen omfatter effektiv håndtering af adviser i den løbende sagsbehandling og skal på kort sigt sikre, at det store omfang af fejludbetalinger reduceres gennem bedre anvendelse af eksisterende systemer i kommunerne og
Udbetaling Danmark. Heri indgår blandt andet at fastlægge og implementere
bedste praksis for modtagelse og håndtering af systemgenererede underretninger (digitale alarmklokker), når der sker ændringer i CPR, eIndkomstregistret og andre centrale registre.
Det vurderes, at Udbetaling Danmark allerede er langt med at forbedre advishåndteringen, omend løsningerne endnu ikke er fuldt implementeret på
grund af den nuværende indkøringsperiode. Deloitte vurderer således, at
Udbetaling Danmark har etableret forudsætningerne for at realisere en effektiv praksis indenfor en relativt kort tidshorisont, da systemer og arbejdsgange
er til stede. Dermed forventes en betydelig reduktion i antallet af fejludbetalinger på Udbetaling Danmarks områder allerede fra 2014.
På de kommunale ydelsesområder forventes et længere implementeringsforløb, idet kommunerne har varierende praksis for opsætning og anvendelse af
egne systemer. En betydelig forbedring af indsatsen i kommunerne fra 2014
forudsætter således en betydelig prioritering og en løbende koordinering af
indsatser på tværs af kommunerne, der blandt andet kan omfatte:
 Udarbejdelse af tværkommunal vejledning om advisopsætning.
 Udarbejdelse af bedste praksis-arbejdsgangsbeskrivelser og tilhørende
eksempelsamling af effektive processer for behandling af adviser.
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 Etablering af implementeringsstøtte i kommunerne i relation til både opsætning af adviser og design og implementering af effektive arbejdsgange. Implementeringsstøtten bør have særligt fokus på at sikre organisatorisk forankring i de enkelte kommuner og fordrer således ressourceindsats
i alle kommuner understøttet af eksempelvis et fælles tværkommunalt ekspertteam.

Øget automatisering af sagsbehandlingen
Løsningen skal sikre en væsentlig mere ensartet og omkostningseffektiv
sagsbehandling på længere sigt. Dette omfatter fastlæggelse af modeller for
digital sagsbehandling på de respektive ydelsesområder med fokus på mulige regelændringer, der understøtter øget automatisering og anvendelse af
registerdata, herunder især oplysninger om borgernes indkomst i eIndkomstregistret.
Mulighederne for at realisere en mere automatiseret sagsbehandling er knyttet specifikt op på de enkelte ydelsesområder. Det skyldes, at der er væsentlige forskelle mellem de enkelte ydelseslovgivninger i forhold til, hvornår og
hvordan lovgivningen kan understøtte en mere automatiseret sagsbehandling.
Modellerne vurderes derfor mest hensigtsmæssigt realiseret som led i de
igangværende og kommende konkurrenceudsættelser af fagsystemer i henholdsvis Udbetaling Danmark og KOMBIT. Indsatsen vil således skulle gennemføres område for område frem til 2018, hvor konkurrenceudsættelsen af
de sidste fagsystemer på de store ydelsesområder forventes afsluttet.

Fællesoffentlig kontrol
Løsningen omfatter en mere målrettet og effektfuld kontrolindsats på tværs af
de sociale ydelsesområder. Løsningsinitiativet sigter mod at etablere en
samordnet kontrolindsats baseret på:
 En fællesoffentlig it-infrastruktur til udsøgning og risikoscoring af sager,
der indikerer snyd.
 Etablering af effektive organisatoriske rammer for den fremadrettede kontrolindsats.
Bedre og mere systematisk kontrol stiller store krav til kompetencer, systemer og organisatorisk kapacitet. Samtidig ses et betydeligt behov for at sikre
en koordineret indsats, der går på tværs af kommuner og Udbetaling Danmark. Det er på den baggrund Deloittes samlede anbefaling, at en digital
udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur bør etableres fællesoffentligt.
Deloitte anbefaler, at en første fase af infrastrukturen omfatter udsøgningslister til brug for prioritering af den dybtgående kontrolindsats samt udstilling af
risikoscoring til brug for ydelsesmedarbejderne i kommunerne og Udbetaling
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Danmark i forbindelse med behandling af ansøgninger og den løbende sagsbehandling.
Første fase af en fællesoffentlig udsøgningsinfrastruktur, herunder etablering
af de nødvendige organisatoriske rammer, forventes at kunne realiseres på
1-2 års sigt. I den forbindelse forudsættes det, at eksisterende løsninger i
regi af blandt andet Udbetaling Danmark nyttiggøres.

Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger
Formuedata kan effektivisere sagsbehandling og kontrol af ydelser, hvor
borgernes formue indgår som et kriterium for berettigelse til ydelsen.
Den foreslåede løsning på kort sigt omfatter tre hovedelementer:
 Flere detaljer i de nuværende indberetninger fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT i form af adgang til oplysninger om indeståender
og dispositionsdato på alderdomsopsparinger og børneopsparingskonti.
 Hyppigere indberetninger af oplysninger, der allerede i dag indberettes
årlig fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT i form af kvartalsvise eller månedlige opdateringer af oplysninger om indeståender på almindelige bankkonti.
 Indberetninger, der omfatter gennemsnitlig saldo igennem det seneste år
og højeste saldo igennem det seneste år.
Initiativet forventes at kunne gennemføres på 1-2 års sigt, forudsat at eksisterende løsninger og registre i SKAT kan nyttiggøres.

Bedre kontrol af ægteskabs- og bopælsregistrering
Deloittes forslag til løsning vedrørende bedre kontrol i forbindelse med registrering af bopælsoplysninger består overordnet set af to hoveddele:
 It-understøttelse og automatisering: Bedre opsætning og udbygning af
eksisterende digitale alarmsystemer i forbindelse med borgernes digitale
ansøgning om flytning. Heri indgår at udvikle mere avanceret it-understøttelse, der sikrer skærpet opmærksomhed hos de kommunale sagsbehandlere i forbindelse med flytninger/flyttemønstre, der tyder på fejl eller
forsøg på snyd.
 Effektiv kontrol: Optimering af den mere dybtgående kontrol af borgernes
bopælsoplysninger i folkeregistret. Dette kan sikres gennem forbedret arbejdstilrettelæggelse, bedre samkøringsværktøjer samt faglige og organisatoriske forudsætninger for en korrekt og effektiv kontrol af de sager, der
enten ikke kan opdages gennem simple alarmsystemer eller kræver en
dybtgående kontrolindsats for at afdække eventuelle fejl eller forsøg på
snyd.
Ovenstående to hovedindsatser forventes at kunne gennemføres frem mod
2015, forudsat at løsningen vedrørende effektiv kontrol ses i sammenhæng
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med en fællesoffentlig kontrolinfrastruktur på tværs af ydelsesområderne
jævnfør ovenfor.
Derudover har analysen påpeget, at der i praksis er mulighed for at være
familiesammenført på grundlag af ægteskab, men samtidig blive registreret
som ugift i CPR. En løsning på denne problemstilling foreslås håndteret i regi
af projektet Effektiv Personregistrering og er ikke nærmere behandlet i denne
rapport.

Måling, vidensopsamling og læring
Løsningen skal sikre, at der løbende kan følges op på effekten af den igangsatte indsats, herunder realiseringen af potentialerne ved at reducere antallet
af fejludbetalinger og styrke indsatsen mod socialt snyd. Det foreslås, at der
implementeres en fælles model for opsamling af tilstrækkelige og valide data
om resultaterne og indsatsen på kort sigt.
Første fase af effektmodellen kan etableres primo 2014 og løbende udvikles i
takt med udviklingen af nye systemer, der kan sikre en mere automatiseret
opsamling af oplysninger. Det forudsættes, at opsamling af data og læring
forankres fællesoffentligt med henblik på at sikre vidensdeling på tværs af
ydelsesområder.

Igangsættelse af implementeringsanalyser på kort sigt
Det anbefales, at der igangsættes en række implementeringsanalyser, der
kan understøtte realisering af især initiativer på længere sigt.
Hvad angår øget automatisering af sagsbehandlingen anbefales det, at der
gennemføres specifikke analyser på hvert ydelsesområde, der især omfatter:
 Konkretisering af automatiseret sagsbehandlingsmodel på hvert enkelt
ydelsesområde, herunder lovgivningsmæssige og datamæssige forudsætninger herfor.
 Fastlæggelse af businesscase ved automatiseret sagsbehandlingsmodel,
herunder vurdering af forskellige indfasningsstrategier i forhold til henholdsvis eksisterende og planlagte konkurrenceudsatte systemer på de
enkelte ydelsesområder.
Endvidere anbefaler Deloitte, at der gennemføres en analyse af de væsentligste behov og udfordringer ved at realisere en mere effektiv sagsbehandling
af ydelser på de kommunale områder, herunder en nærmere vurdering af, i
hvilket omfang mulige organisatoriske tiltag kan bidrage til at adressere udfordringerne.
Hvad angår bedre adgang til mere aktuelle formueoplysninger, anbefaler
Deloitte, at der foretages en nærmere vurdering af gevinster og omkostninger
forbundet med justering af formueoplysninger i nuværende registergrundlag
for SKATs R75-skærmbillede, herunder:
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 Kvalificering af gevinster ved henholdsvis lettere adgang til bedre formueoplysninger i sagsbehandlingen samt muligheder for mere digital samkøring af oplysningerne i kontroløjemed. Endvidere opgøres omfanget af
fejludbetalinger og snyd relateret til formueoplysninger nærmere, og der
bør udarbejdes en opgørelse af det nuværende administrative ressourceforbrug forbundet med manuel indhentning og kontrol af formueoplysninger.
 Nærmere vurdering af omkostninger relateret til systemtilretninger i henholdsvis SKAT og pengeinstitutterne.
 Afklaring af dataretlige aspekter ved øget udveksling af formueoplysninger, herunder SKATs hjemmelgrundlag i forhold til at indhente og opbevare mere detaljerede og mere hyppigt opdaterede data.
Hvad angår bedre kontrol af bopælsregistrering, anbefaler Deloitte, at der
foretages en nærmere vurdering og analyse af behov og muligheder for gennemførelse af organisatoriske initiativer til at sikre en mere effektiv og målrettet kontrol i forbindelse med folkeregistreringen, og at denne vurdering foretages i sammenhæng med indsatsområdet vedrørende fællesoffentlig kontrol, jf. nedenfor.
Hvad angår fællesoffentlig kontrol, anbefaler Deloitte, at der foretages en
konkret vurdering af forudsætningerne for konsolidering af kontrolindsatsen
centralt. Heri indgår fastlæggelse af det konkrete indhold af en første fase af
en fællesoffentlig it-infrastruktur og de nødvendige organisatoriske forudsætninger for at samtænke kontrollen af både de kommunale ydelsesområder og
Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Det anbefales desuden, at der i forbindelse med den videre analyse indhentes mere detaljerede erfaringer fra
udvalgte lande blandt andet vedrørende mulige opgavesplit mellem centrale
kontrolmyndigheder og decentrale kontrolenheder.
Hvad angår måling, vidensopsamling og læring, anbefaler Deloitte med udgangspunkt i blandt andet erfaringerne fra Udbetaling Danmark og SKAT, at
der gennemføres en nærmere analyse af, hvordan en langsigtet model for
måling og opfølgning kan designes, herunder hvordan data kan tilvejebringes
omkostningseffektivt og pålideligt.

0.3. Gevinster knyttet til realisering af
en mere effektiv sagsbehandling
og kontrol
Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger viser, at der er et betydeligt potentiale ved at optimere de løbende sagsbehandlingsprocesser og sikre en mere
effektiv kontrol af sager om socialt snyd. Dette omfatter:
 Korrekt sagsbehandling i form af flere korrekte afgørelser og flere stoppede ydelser i de situationer, hvor borgerne ikke længere er berettigede til
en social ydelse.
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 Effektiv kontrolindsats, hvor borgere, der forsøger at snyde med sociale
ydelser, i højere grad opdages og stilles overfor tilbagebetalingskrav for
de uretmæssigt udbetalte ydelser.
Potentialerne er blandt andet opgjort ved, at alle kommuner og Udbetaling
Danmark bliver lige så effektive som de bedste kommuner i 2011. Disse potentialer er efterfølgende blevet kvalificeret som led i de supplerende analyser i Effektiv sagsbehandling og kontrol.
Hertil kommet et betydeligt yderligere potentiale ved en mere helhedsorienteret indsats på tværs af de enkelte ydelsesområder. Dette yderligere potentiale skal ses i sammenhæng med, at henholdsvis kommunernes praksis i
2011, de tilgængelige digitale løsninger og organiseringen af indsatsen før
etablering af Udbetaling Danmark vurderes at ligge under bedste praksis.
Med de foreslåede tiltag har formålet således været dels at sikre realisering
af potentialer med eksisterende regler og systemer på kort sigt, dels at fokusere på tiltag, der kan løfte indsatsen betydeligt udover niveauet for kommunernes indsats i 2011.
Gevinster på kort sigt ved effektiv håndtering af digitale adviser
Det er Deloittes vurdering, at indsatsen på kort sigt bør fokusere på at udnytte de eksisterende løsninger til at nedbringe antallet af fejludbetalinger i
kommunerne og på Udbetaling Danmarks ydelsesområder.
En mere effektiv håndtering af digitale adviser skal sikre effektivisering af den
løbende sagsbehandling, herunder især udbredelse af god praksis for stop af
ydelser på baggrund af behandling af digitale adviser om ændringer i borgernes forhold. Det vurderes, at den anbefalede løsning som minimum afspejler
god praksis som opgjort i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
Værdien af det øgede antal stoppede fejludbetalinger på ydelsesområderne i
Udbetaling Danmark er opgjort til cirka 560 mio. kr. Det reducerede antal
fejludbetalte ydelser forudsættes realiseret for alle ydelsesområder senest
med udgangen af 4. kvartal 2013, som er det tidspunkt, hvor Udbetaling
Danmarks indledende indkøringsperiode er planlagt afsluttet.
Værdien af flere stoppede fejludbetalinger ved implementering af god praksis
for ydelsesområderne i kommunerne er cirka 380 mio. kr., hvilket forventes at
kunne realiseres indenfor en periode af 1-3 år. Årsagen til den længere indfasning er, at kommunerne hver især skal sikre den tekniske og organisatoriske implementering af god praksis, hvorfor det vurderes at være tvivlsomt,
om kommunerne hver især kan realisere de opgjorte gevinster på kort sigt
(dvs. på 1 år).
Tabel 2. Værdien af stoppede fejludbetalinger ved stop på baggrund af advis
ved udbredelse af god praksis fra de bedste kommuner i 2011 (årlig)
Myndighed
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Effektiv sagsbehandling
Stop af ydelser på baggrund af advis (mio. kr.)
Udbetaling Danmark
Barselsdagpenge

20

Boligsikring

250

Børnetilskud

30

Folkepension

260

Kontanthjælp

65

Kommunerne

Sygedagpenge

255

Økonomisk friplads
Total

60
940

Note: Der er ikke indsamlet nye data vedrørende antallet af stoppede ydelser i kommunerne for
henholdsvis barselsdagpenge, folkepension og økonomisk friplads. Estimaterne for stoppede
fejludbetalinger indenfor disse ydelsesområder er derfor mere usikre end opgjorte fejludbetalinger for henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge.

Gevinster på kort sigt ved ny fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur
Det er Deloittes vurdering, at indsatsen på kort sigt ligeledes bør fokusere på
etablering af første fase af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur. En fællesoffentlig løsning vurderes som minimum at afspejle god
praksis ved øget kontrol som opgjort i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
Potentialer ved en mere effektiv kontrol svarende til god praksis relaterer sig
hovedsagelig til:
 Øget antal stop af ydelser på baggrund af inddragelse af kontrolenheden
(140 mio. kr.).
 Øget antal rejste tilbagebetalingskrav (cirka 510 mio. kr.).
I tabellen nedenfor er de beregnede gevinster ved en mere effektiv fællesoffentlig kontrolindsats opgjort for alle ydelsesområder.
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Tabel 3. Vurdering af værdien ved flere stoppede fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav forbundet med etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning
Stop af ydelser på baggrund af hjælp fra kontrolenheden (mio. kr.)
Barselsdagpenge

Boligsikring

Børnetilskud

Folkepension

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Økonomisk
friplads

Øvrige
ydelsesområder

5

40

20

20

10

5

40

?

Rejste tilbagebetalingskrav på tværs af alle ydelsesområder (mio. kr.)
510
Primære gevinster, som løsningen retter sig mod
Etablering af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning vurderes at kunne bidrage til sikring af en
korrekt og hurtig behandling/visitering af anmeldelser samt udtræk af de borgere, der skal kontrolleres på basis af
risikoscoring og udsøgning af borgere med øget risiko for fejl eller snyd.

Realisering af gevinster på kort sigt
De opgjorte gevinster på kort sigt jævnfør ovenfor omfatter alene mulighederne for at reducere antallet fejludbetalinger og øge antallet af tilbagebetalingskrav.
På en række ydelsesområder er det dog muligt at inddrive for meget udbetalte ydelser ved at foretage efterreguleringer i kommende års ydelser. Reducerede fejludbetalinger medfører således ikke nødvendigvis et positivt provenu
for de udbetalende myndigheder.
Herudover viser erfaringer fra blandt andet de kommunale kontrolenheder, at
det ofte kan være forbundet med betydelige ressourcer at inddrive rejste
tilbagebetalingskrav – især hos borgere med ringe betalingsevne.
Der findes ikke data, der nærmere præcis kan opgøre, hvor stor en andel af
potentialet ved stoppede ydelser der vil kunne realiseres ved modregning,
tilbagebetalingskrav eller inddrivelse. I praksis må det dog forventes at variere fra område til område.
På kontanthjælpsområdet må det for eksempel forventes, at det er meget
vanskeligt at realisere tilbagebetalingskrav, hvorfor potentialet primært knytter sig til den fremadrettede værdi af, at myndighederne sætter en stopper for
yderligere ydelsespotentialer. Omvendt er der på boligstøtteområdet bedre
muligheder for at inddrive fejludbetalte ydelser, da der her er mulighed for at
foretage modregning i fremadrettede ydelser.
Det eksakte økonomiske potentiale må således bero på faktiske opgørelser
over antallet af stoppede ydelser, der modregnes i kommende ydelser, og
andelen af tilbagebetalingskrav, der efterfølgende inddrives af de offentlige
myndigheder.
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Gevinster udover god praksis på længere sigt
De foreslåede løsninger til en langsigtet og mere koordineret indsats vurderes at ligge væsentligt udover god praksis for de bedste kommuner i 2011.
Da der ikke foreligger konkrete benchmarks for en sådan indsats, har det
ikke været muligt med det foreliggende datagrundlag at opgøre disse potentialer nærmere.
Scenarier for mulige resultater ved en samlet indsats for en mere effektiv
sagsbehandling og kontrol indikerer dog, at potentialerne udover god praksis
er betydelige.
Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem løsningsinitiativer og realisering af gevinster, der ligger udover god praksis.
Tabel 4. Sammenhæng mellem løsningsinitiativer og realisering af gevinster udover god praksis
Effektiv advishåndtering
af løbende
ændringer
i borgernes
forhold

Gevinster udover
god praksis
Kontroltrin 1
Stop ved ansøgning
Kontroltrin 2
Stop ved løbende kontrol

X

Kontroltrin 2
Tilbagebetalingskrav ved
løbende kontrol

X

Fællesoffentlig
udsøgnings- og
risikoscoringsløsning

Mere effektiv
anvendelse af
eIndkomst og
andre registre
direkte i sagsbehandlingen

Bedre adgang
til aktuelle
formueoplysninger

Bedre ægteskabs- og
bopælsregistrering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kontroltrin 3
Stop ved yderligere kontrol

X

X

Kontroltrin 3
Tilbagebetalingskrav ved
yderligere kontrol

X

X
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1.

Indledning

Effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser skal
sikre, at borgerne modtager de sociale ydelser, de er tiltænkt fra politisk hold, at ydelsesadministrationen foregår
omkostningseffektivt, og at borgerne modtager en god og
smidig service. Målet er en effektiv og korrekt administration og udbetaling af ydelser, hvor borgerne hverken modtager mere eller mindre, end de er berettiget til. I denne rapport præsenteres resultaterne af Deloittes supplerende analyse af, hvordan disse målsætninger kan fremmes.
I 2012 udarbejdede Deloitte Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, der
afdækkede en række forbedringsmuligheder vedrørende indsatsen for at
sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser.
Analysen peger på meget stor variation i kommunernes tilgang til såvel den
løbende sagsbehandling som indsatsen i de kommunale kontrolenheder,
ligesom analysen afdækker store forskelle på kommunernes resultater angående forhindring af fejludbetalinger. Væsentlige forklaringer på den utilstrækkelige kommunale praksis skal blandt andet findes i manuelle arbejdsgange,
usystematisk tilrettelæggelse af indsatsen, utilstrækkelig it-understøttelse,
manglende anvendelse af, og i nogle tilfælde også manglende adgang til,
data.
Konsekvenserne af dette for sagsbehandlingen af sociale ydelser er blandt
andet, at kommunerne ikke regulerer borgernes ydelser hurtigt nok, når der
opstår ændringer i borgernes situation, og borgerne ikke længere er berettiget til den samme ydelse.
Hvad angår den løbende, dybtgående kontrolindsats, der typisk er rettet mod
at identificere socialt snyd, viser analysen, at de kommunale kontrolenheder
kan blive bedre til afdække sager, hvor borgere – ofte bevidst – uberettiget
modtager ydelser, blandt andet ved mere målrettet kontrol gennem brug af
digitale udsøgningssystemer og ved mere systematiske arbejdsmetoder.
Samlet set peger Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger således på, at der er behov for en stærkere og mere koordineret indsats, der i
højere grad understøtter en korrekt tildeling af ydelser, løbende og rettidig
opfølgning på borgernes berettigelse til ydelserne samt målrettet kontrol af
sager, hvor der er mistanke om snyd.
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Sideløbende er administrationen af en række ydelser fra oktober 2012 til
marts 2013 overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Den nye organisering af disse ydelser i én landsdækkende myndighed har blandt andet
været en del af strategien for en stærkere og mere helhedsorienteret indsats
mod socialt snyd og fejludbetalinger, hvilket vurderes nærmere i denne rapport.
Endvidere er der siden 2011 i tværoffentligt regi arbejdet med, hvordan oplysninger fra eIndkomstregistret i højere grad kan anvendes i sagsbehandlingen af sociale ydelser. Formålet er at skabe øget automatisering af anvendelsen af eIndkomstdata i forbindelse med sagsbehandlingen med henblik på
at frigøre sagsbehandlingsressourcer og reducere manuelle sagsbehandlerfejl samt forsøg på snyd.
På baggrund af blandt andet Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger traf regeringens økonomiudvalg 3. oktober 2012 beslutning om at
igangsætte et analysearbejde frem mod foråret 2013 vedrørende effektiv
sagsbehandling og kontrol på de sociale ydelsesområder.
I den forbindelse har Deloitte gennemført en supplerende analyse af, hvordan der sikres en mere effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser.
Analysen indeholder følgende:
 Et muligt fremtidigt målbillede
 Forslag til konkrete tiltag
 Vurdering af organisatoriske muligheder for en mere effektiv tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol
 Kvalificering af potentialer ved at gennemføre en stærkere og mere koordineret indsats på området.
Resultaterne af Deloittes analyse præsenteres i denne rapport.

1.1. Formål med analysen
Analysen udspringer af kommissorium fra regeringens økonomiudvalg, der
fordrer et fokus rettet mod:
 Kortlægning af muligheder for regelforenkling på ydelsesområderne og
tilpasning af gældende lovgivning.
 Løsningsmodeller for etablering af nødvendig it-infrastruktur til understøttelse af sagsbehandling og kontrolindsats.
 Overvejelse om hensigtsmæssig organisering af opgaver og ansvar i forhold til kontrolindsats og sagsbehandling.

20

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Med det afsæt er formålet med analysen at opstille et forslag til målbillede for
effektiv sagsbehandling og kontrol og beskrive forudsætningerne for realisering af væsentlige dele af målbilledet, særligt på kort og mellemlang sigt (de
kommende 2-3 år). Endvidere er formålet at skitsere mulige tiltag og perspektiver på længere sigt.
Samlet set er formålet med analysen således:
 At opstille forslag til et målbillede for effektiv sagsbehandling og kontrol,
der kan udgøre sigtelinjer for den fremadrettede indsats, herunder at identificere de mest effektfulde tiltag. Målbilledet udgøres dels af en række
strategiske og forretningsmæssige pejlemærker for en fremtidig effektiv
sagsbehandling og kontrol på 3-5 års sigt, dels af den løsningsarkitektur,
der forventes at være nødvendig for at understøtte pejlemærkerne. Målbilledet baseres både på de ønskede fremadrettede resultater og effekter og
på de konstaterede udfordringer i sagsbehandlingen og kontrolindsatsen i
dag.
 At skitsere en styrket og koordineret indsats, der indenfor de kommende
1-3 år kan bidrage til, at de væsentligste dele af målbilledet kan realiseres. Indsatsen angiver mulige målsætninger, forslag til tidshorisont, timing
og gensidige afhængigheder mellem de respektive løsningselementer, så
indsatsen kan anvendes til løbende styring af igangsatte tiltag for at sikre
effektiv sagsbehandling og kontrol.
 At udfolde og nærmere belyse især fem konkrete indsatsområder, der
vurderes at være de vigtigste at gennemføre indenfor de kommende 1-3
år med henblik på at bringe den nuværende sagsbehandling og kontrol
nærmere målbilledet og samtidig indfri de forventede potentialer i form af
færre fejludbetalinger og reduktion i administrativt ressourceforbrug.
 At vurdere de organisatoriske muligheder og forudsætninger for en effektiv implementering af de fem konkrete indsatsområder og dermed realisering af det forventede potentiale. Denne del af analysen har særligt fokus
på at vurdere mulighederne for en større grad af fællesoffentlig forankring
af en mere effektiv sagsbehandling og kontrolindsats.
 At kvalificere omfanget af potentialer ved at gennemføre de foreslåede
tiltag og estimere omkostninger og investeringer forbundet hermed. Dermed kan analysen skabe grundlag for prioritering af de foreslåede tiltag.

1.2. Organisering og tilrettelæggelse
Analysen er gennemført med reference til den tværministerielle styregruppe
for effektiv sagsbehandling og kontrol med deltagelse af Finansministeriet
(Digitaliseringsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen), Justitsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Skatteministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og
Udbetaling Danmark. Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) er formand
for styregruppen og varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen.
Derudover har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af samme
parter. Arbejdsgruppen har løbende afholdt møder med det formål at kvalifi21
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cere og drøfte analysearbejdet ved at bidrage med viden og input. Derudover
har arbejdsgruppen medvirket til at validere analysearbejdet.
Endvidere har der været nedsat et kommunepanel med aktiv deltagelse af
medarbejdere og ledere fra otte kommuner og Udbetaling Danmark. Panelets
rolle har primært bestået i at bidrage med viden og input til analysens fokusområder og resultater og til kvalificering og perspektivering af fremadrettede
løsningsmodeller. Der har samtidig igennem analyseperioden været løbende
inddragelse af de relevante parter, det vil sige de enkelte ministerier, KL og
Udbetaling Danmark, der hver især har bidraget med henholdsvis eksisterende viden om området og vurdering af såvel analyser som løsningsinitiativer.
Endelig er analyser og datamateriale fra Deloittes Analyse af socialt snyd og
fejludbetalinger lagt til grund for de gennemførte analyser.

1.3. Projektforløb og fremgangsmåde
Deloittes Analyse af socialt snyd og
fejludbetalinger indeholder følgende
større dataindsamlingsaktiviteter:
 Dybdekortlægning i ti kommuner.
 Sagsgennemgang i seks kommuner,
der omfatter mere end 600
sager.
 Spørgeskemaundersøgelse blandt
alle landets kommuner.
 Indsamling af advisdata samt telefoninterview blandt 18-20
udvalgte kommuner.

De otte deltagende kommuner i
kommunepanelet er:
 Aarhus Kommune
 Ballerup Kommune
 Egedal Kommune
 Københavns Kommune
 Odense Kommune
 Gribskov Kommune
 Fredericia Kommune
 Aabenraa Kommune

Med afsæt i det tidligere analysearbejde er der indledningsvis i arbejdsgruppen og styregruppen fastlagt et forslag til målbillede for den fremtidige sagsbehandling og kontrol af de sociale ydelser. Målbilledet har haft til formål at
etablere fælles sigtelinjer for analysearbejdet, og med udgangspunkt i målbilledet udvalgte styregruppen i forbindelse med projektets opstart fem indsatsområder, som analysen har haft til formål at udfolde og udarbejde forslag til
handlingsplan for.
De fem indsatsområder er som led i analysen blevet detaljeret og kvalificeret
gennem inddragelse af både kommuner, Udbetaling Danmark og de relevante ministerområder. Som output af analysen er der udarbejdet et løsningsdesign for alle fem indsatsområder, herunder forslag til tidsplan for realisering,
kvalificering af gevinster og vurdering af direkte omkostninger.
Vurdering af praksis i dag i kommunerne og Udbetaling Danmark og beregning af potentialer ved gennemførelse af de fem indsatsområder baserer sig
på Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger og en yderligere kvalificering heraf i forbindelse med analysearbejdet.
Potentialerne for de ydelsesområder, der ikke indgik i Deloittes Analyse af
socialt snyd og fejludbetalinger, er blevet beregnet på baggrund af input og
drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Udbetaling Danmark samt workshops med deltagelse af kommunale
sagsbehandlere og kontrolmedarbejdere.
Derudover er der i forbindelse med denne analyse gennemført en række
workshops, møder og bilaterale drøftelser med relevante aktører, herunder:
 Ressortministerierne i styregruppen nævnt ovenfor
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 KL
 Udbetaling Danmark
 De otte kommuner i kommunepanelet
 Ad hoc-inddragelse af særlige kompetencer fra kommuner og ressortministerier, herunder i regi af en særskilt nedsat arbejdsgruppe i projektet
 KMD
 KOMBIT.
Analysen hviler således på en bred involvering af relevante aktører.
Endvidere er der gennemført en opsamling af internationale erfaringer med
organisering og tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol fra henholdsvis
Sverige, Norge, Finland og Australien.

1.4. Opbygning af rapporten
I kapitel 2 præsenteres nuværende problemstillinger og forbedringsmuligheder i sagsbehandlingen og kontrolindsatsen, hvorefter der i kapitel 3 opstilles
dels et muligt målbillede for effektiv sagsbehandling og kontrol, dels et samlet
overblik over de indsatsområder, der kan understøtte realisering af væsentlige dele af målbilledet.
I kapitel 4-6 præsenteres to tiltag til effektivisering af sagsbehandlingen på
kort og længere sigt, henholdsvis effektiv advishåndtering og øget automatisering af sagsbehandlingen. Med afsæt heri belyses, hvordan de to tiltag til
effektivisering af sagsbehandlingen kan implementeres i henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunerne, hvilke gevinster det forventes at medføre
samt organisatoriske perspektiver for effektivisering af sagsbehandlingen på
ydelsesområderne.
Kapitlerne 7-9 identificerer yderligere indsatsområder, der kan bidrage til at
sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser, henholdsvis etablering af en mere effektiv kontrolindsats, bedre adgang til formueoplysninger og endelig effektiv bopæls- og ægteskabsregistrering. Det
belyses samtidig, hvilke tiltag der foreslås gennemført som led i indsatsen.
Herudover gives der en vurdering af mulige gevinster ved tiltagene samt
overvejelser om hensigtsmæssig organisering af disse.
I kapitel 10 præsenteres en samlet vurdering af de mulige økonomiske gevinster ved at udvikle en mere effektiv sagsbehandling og kontrolindsats.
Herunder belyses det, hvordan de enkelte løsningsinitiativer realiserer potentialerne ved en mere effektiv sagsbehandling og kontrol. Sluttelig opstilles
anbefalinger til løbende måling af indsats og resultater i forbindelse med at
sikre en effektiv sagsbehandling og kontrol.
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I bilag A er der inkluderet en overordnet kortlægning af sagsbehandlingen
ved økonomisk friplads og barselsdagpenge, der er nye ydelsesområder i
forhold til de behandlede ydelsesområder i Deloittes Analyse af socialt snyd
og fejludbetalinger.
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2. Nuværende problemer
og forbedringsmuligheder i sagsbehandling og kontrol

Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger har
identificeret store forskelle på kommunernes resultater angående forhindring af fejludbetalinger. Der er således behov for en mere effektiv og målrettet sagsbehandling og
kontrolindsats, der i højere grad understøtter en korrekt
tildeling af ydelser, løbende og rettidig opfølgning på borgernes berettigelse til ydelserne samt målrettet kontrol af
sager, hvor der er mistanke om snyd.
I dette kapitel er der først en kort introduktion til tilrettelæggelsen af både
sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser og dernæst en opsummering af
de væsentligste problemstillinger og forbedringsmuligheder, der er afdækket i
særligt Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.

2.1. Introduktion til sagsbehandling og
kontrol af sociale ydelser
Indledningsvis gives et kort overblik over, hvordan sagsbehandling og kontrol
af sociale ydelser administreres i dag, og hvilke typiske fejl- og snydmønstre
der præger området.

Organisering af sagsbehandlingen i forbindelse med sociale ydelser
Det er henholdsvis kommunernes og Udbetaling Danmarks ansvar at administrere tildeling og udbetaling af sociale ydelser. Dette foregår gennem en
traditionel sagsbehandlingsproces opdelt i tre såkaldte kontroltrin, jf. figuren
nedenfor.
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Figur 2. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser
er tilrettelagt i tre kontroltrin

Kommunerne administrerer
 Kontanthjælp
 Sygedagpenge
 Økonomisk friplads
 Folkepension (tillæg)
 Førtidspension (tilkendelse og tillæg)
Udbetaling Danmark administrerer
 Børnetilskud
 Børne-/ungeydelse
 Barselsdagpenge
 Boligstøtte
 Folkepension
 Førtidspension

Et advis er en elektronisk meddelelse
med oplysninger om ændringer i borgernes forhold, der genereres på baggrund af ændringer i et offentligt system
eller register. Adviser kan for eksempel
omhandle:


Til- og fraflytninger



Fødsler og dødsfald



Ændringer i indkomstforhold

På trin 1 foretager kommunen/Udbetaling Danmark en vurdering af borgernes berettigelse til en given social ydelse og træffer afgørelse på baggrund af
borgernes ansøgning. Her foregår kontrol af borgernes oplysninger i ansøgningen især gennem manuelle opslag i egne systemer og offentlige registre
såsom CPR og eIndkomst.
På trin 2 følges der løbende op på, i hvilket omfang ændringer i borgernes
forhold har betydning for borgernes berettigelse til ydelsen. Den løbende
sagsbehandling baseres på borgernes egne angivelser af ændringer og på
manuel behandling af digitale underretninger (såkaldte adviser), jf. boksen.
For boligstøtte og økonomisk friplads foretages endvidere en årlig efterregulering, hvis borgerne har modtaget en for høj ydelse set over hele året.
På trin 3 foretages kontrol af sager, hvor der er mistanke om, at borgerne
begår socialt snyd. Med etableringen af Udbetaling Danmark er denne kontrolindsats samordnet på nationalt niveau for de ydelser, som Udbetaling
Danmark har ansvaret for. Til at varetage kontrolarbejdet for de øvrige kommunale ydelser har langt størsteparten af kommunerne etableret særlige
kontrolenheder. Kommunerne og Udbetaling Danmark har dog pligt til at
koordinere kontrolindsatsen.

Fejl og snyd med sociale ydelser
På baggrund af Deloittes gennemgang af over 600 tilbagebetalingssager 1 i
kommunerne er der identificeret en række typiske mønstre for, hvorfor der
sker fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Både fejludbetalinger og
snyd bunder i, at der bliver lagt fejlagtige oplysninger til grund for udbetalingen af en ydelse.
Som det ses af Figur 3, er årsagerne til, at der opstår et tilbagebetalingskrav,
fordelt på:
1

Sager, hvor kommuner havde rejst tilbagebetalingskrav på følgende ydelsesområder:
boligstøtte, børnetilskud, folkepension, kontanthjælp og sygedagpenge.
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Figur 3. Fordeling af årsager til fejludbetalinger

 Fejl begået af borger, myndighed eller tredjepart.
 Borgernes forsømmelse af oplysningspligt 2 (indikationer på snyd).
 Både fejl og forsømmelse af oplysningspligt.
Jævnfør figuren udgør borgernes forsømmelse af oplysningspligt cirka halvdelen (49 %) af sagerne, mens fejl fra enten borger, myndighed eller tredjepart udgør en lidt mindre andel (42 %) af sagerne. Endelig skyldes tilbagebetalingskravene i 9 % af sagerne både fejl og forsømmelse af oplysningspligt.

Kilde: Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger (2012).

Sagsgennemgangen peger på, at en effektiv bekæmpelse af fejludbetalinger
både bør rette sig mod at afdække forhold, hvor borgerne har forsømt deres
oplysningspligt (indikationer på snyd), og mod fejl i selve sagsbehandlingen,
som ydelsesenhederne varetager. Fejlene i sagsbehandlingen kan opstå
både i selve ansøgningstidspunktet og i håndteringen af løbende ændringer i
borgernes forhold.
Sagsbehandlingsfejl kan for eksempel opstå, hvis en digital alarmklokke (et
advis) ikke bliver behandlet rettidigt, eller hvis en sagsbehandler ikke håndterer en særlig kompliceret sag korrekt – eksempelvis foreløbige opgørelser af
indkomst for en selvstændigt erhvervsdrivende 3 .
Der kan også være tilfælde, hvor borgerne begår fejl. Det kan for eksempel
være tilfælde, hvor borgerne misforstår et indkomstfelt i et ansøgningsskema
og angiver en indkomst efter skat, der skulle have været angivet som indkomst før skat.
Eksempler på decideret snyd fra borgernes side er, når borgere bevidst afgiver urigtige oplysninger til myndigheden, bevidst undlader at give myndigheden besked på ændringer i deres forhold eller decideret forsøger at vildlede
en myndighed. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor borgere registrerer
en falsk folkeregisteradresse. Dermed kan borgerne uberettiget og mod bedre vidende få udbetalt en række sociale ydelser.

2

Begrebet forsømmelse af oplysningspligt dækker tilfælde, hvor borgerne ikke har oplyst
ydelseskontoret om ændringer i deres forhold, og vil i mange tilfælde være indikation på forsøg
på snyd. Begrebet kan dog også dække tilfælde, hvor borgerne har informeret en anden del af
kommunen end ydelseskontoret og dermed kan have opfyldt deres oplysningspligt i henhold til
lovgivningen, men hvor oplysningerne ikke er viderebragt til ydelseskontoret, der dermed
antager, at borgerne ikke har opfyldt deres oplysningspligt. Dermed dækker kategorien
forsømmelse af oplysningspligt ikke en snæver juridisk definition af dette, men i stedet
kommunernes praksis, som den kan ses i de gennemgåede sager.
3

Det er SKAT, der har kompetence til at opgøre den skattepligtige indkomst, men kommunerne
og Udbetaling Danmark har kompetence i juridisk forstand til at opgøre et indtægtsgrundlag til
beregning af ydelsens størrelse.
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Eksempler på snyd afdækket i Deloittes sagsgennemgang
 Et par med to børn vælger, at manden skal flytte sin folkeregisteradresse hjem til en ven.
Derefter optræder kvinden i CPR som enlig mor. Kvinden vil efterfølgende uberettiget
kunne modtage eksempelvis børnetilskud, (forhøjet) økonomisk friplads og (forhøjet) boligstøtte.
 En mand bliver arbejdsløs i november. Manden er ikke medlem af en a-kasse. Han har en
formue på150.000 kr. i banken, så han er ikke berettiget til kontanthjælp. Manden hæver
sit indestående og søger kontanthjælp i januar uden at oplyse om formuen. Kommunen
kan ikke på en nem måde opdage, at manden har hævet sit indestående i november. Derfor får manden uberettiget udbetalt kontanthjælp.
Eksempler på sagsbehandlingsfejl afdækket i Deloittes sagsgennemgang
 Sagsbehandler får ikke indtastet oplysning fra advis i fagsystemet. Derfor fortsætter ydelsesudbetalingen uberettiget til borgerne.
 Jobcentret giver ikke besked til ydelsesenheden om, at borgere har raskmeldt sig. Derfor
fortsætter udbetalingen af sygedagpenge uberettiget.
 Sagsbehandler overser, at en ansøger om enkeltydelse har ægtefælle, der kan forsørge
ansøger. Derfor modtager borgeren uberettiget enkeltydelse.

Oplysningstyper, der er årsag til fejl og snyd
I forbindelse med gennemgangen af de kommunale tilbagebetalingssager
har Deloitte identificeret de centrale oplysningstyper, som indsatsen for at
sikre korrekt sagsbehandling og udbetaling skal fokusere på for at reducere
fejl og snyd.
Tabel 5. Fordeling af årsager til fejludbetalinger i konkrete sager på de enkelte ydelsesområder
Indkomst/
formue

Adresse

Samliv

Børn

Ikke ophold
i Danmark

Andet

I alt

41 %

42 %

9%

4%

2%

4%

100 %

Børnetilskud

3%

37 %

37 %

11 %

9%

3%

100 %

Folkepension

55 %

6%

5%

0%

6%

29 %

100 %

Kontanthjælp

70 %

3%

1%

0%

7%

20 %

100 %

Sygedagpenge

58 %

0%

0%

0%

9%

33 %

100 %

Ydelsesområde
Boligsikring

Tabellen viser, hvordan årsagerne til fejludbetalinger er fordelt indenfor de
enkelte ydelsesområder.
På næsten alle områder udgør indkomst en meget væsentlig andel af årsagerne til fejludbetalinger. Det skyldes i vid udstrækning, at indkomst er et
væsentligt kriterium i forbindelse med tildeling af ydelserne.
Adresse er årsag til en væsentlig andel af sagerne på boligsikrings- og børnetilskudsområdet, men udgør dog kun en begrænset andel af sagerne på
de andre områder.
Samliv er årsag til fejludbetalinger især på børnetilskudsområdet og i mindre
grad på de andre områder.
Børn er den direkte årsag til fejludbetalinger på børnetilskudsområdet i en vis
andel af sagerne, og børn er ligeledes den direkte årsag i en mindre andel af
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boligsikringssagerne. Det skyldes eksempelvis børn, der flytter med tilbagevirkende kraft, eller børns ophold i udlandet.
Ikke ophold i Danmark er gennemgående en mindre andel af årsagerne til
fejludbetalinger.
Udover de mere specifikke kategorier er der også en række forskellige årsager til fejludbetalinger, der er kategoriseret under andet. På folkepensionsområdet dækker kategorien hovedsagelig borgernes dødsfald, og på sygedagpengeområdet skyldes det hovedsagelig indberetningsfejl fra arbejdsgivere,
borgere eller a-kasser.
Samlet set viser gennemgangen af tilbagebetalingssagerne således, at der
overordnet set bør fokuseres på at sikre et korrekt oplysningsgrundlag vedrørende henholdsvis opholdsrelaterede oplysninger (bopæl og samliv) og indkomstrelaterede oplysninger (indkomst og formue). Det er derfor centralt, at
disse oplysninger registreres korrekt og gøres automatisk tilgængelige i de
relevante sagsbehandlings- og kontrolsituationer.
Imidlertid er der i dag en række problemer i relation til at tilvejebringe og anvende korrekte oplysninger i sagsbehandlingen og kontrolindsatsen, hvilket
øger risikoen for fejl og snyd. Nedenfor præsenteres de væsentligste problemstillinger for en effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser og
afledt heraf det økonomiske potentiale ved at forbedre indsatsen.
Det bemærkes dog, at de gennemgåede sager, jf. foregående tabel, alene er
udtryk for fejludbetalinger, som kommunerne i de konkrete sager har opdaget. Deloittes sagsgennemgang har således ikke afdækket sager med fejl
eller snyd, som kommunerne ikke har opdaget. Andre årsager til snyd og
fejludbetalinger, der ikke er kortlagt, udgør et yderligere potentiale ved en
forstærket indsats.

2.2. Problemstillinger i sagsbehandling
og kontrol
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger viser, at den nuværende
sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser er kendetegnet ved en række
problemstillinger, der har betydning for både effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen:
 Problemstillinger relateret til dataaktualitet, datakvalitet, dataindhold og
datatilgængelighed i sagsbehandlingen og kontrolindsatsen, herunder
især bopæls-, indkomst- og formueoplysninger.
 Problemstillinger relateret til manuelle arbejdsgange og manglende eller
utilstrækkelig systemunderstøttelse i forbindelse med ansøgning, sagsbehandling og kontrol.
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 Problemstillinger relateret til manglende hjemler eller uklarheder i lovgivningen samt divergerende fortolkninger af lovgrundlaget hos myndighederne, for eksempel forståelsen af begreberne samliv og enlig.
 Problemstillinger relateret til organisering og tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol.
De fire problemtemaer er kort uddybet i det følgende.

Aktualitet, kvalitet og tilgængelighed af data i sagsbehandlingen og kontrolindsatsen
Adgangen til aktuelle data i høj kvalitet er en forudsætning for korrekt udbetaling af sociale ydelser og for at kunne gennemføre en effektiv kontrol.

Eksempel på utilstrækkelig
datakvalitet/-indhold
Formue
Oplysninger om borgernes indestående på bankkonti opgøres
kun én gang årlig. Ydelsesmodtagere kan hæve deres indestående i banken op mod nytår, og
dermed er formueoplysningerne
ikke retvisende.
Indkomst
Oplysninger om dispositionsdatoen for udbetaling af løn og
skattepligtige ydelser til borgerne
fremgår i en række tilfælde ikke i
eIndkomstregistret. Dermed er
det uklart, om borgerne har fået
udbetalt en løn eller ydelse i
eksempelvis januar eller august.
CPR
Borgere kan i en række tilfælde
blive registreret ”uden fast bopæl” i CPR, hvilket medfører, at
den enkelte sagsbehandler skal
vurdere, hvor borgerne har ophold. Det er et udpræget snydmønster, at manden i et forhold
registreres uden fast bopæl, så
kvinden kan modtage ydelser
som enlig.

Dette handler især om at sikre korrekt registrering af data i registre og at
sikre, at data altid er aktuelle og opdaterede. Ligeledes skal det sikres, at
data distribueres til de relevante systemer, hvor data skal anvendes i henholdsvis sagsbehandlingen og kontrolindsatsen.
Adgang til disse data er således en væsentlig forudsætning for effektiv sagsbehandling og kontrol på tværs af alle tre kontroltrin. Det gælder især oplysninger om bopæl, indkomst og formue.
For nogle typer data er aktualitet, kvalitet eller det konkrete dataindhold i det
pågældende register ikke tilstrækkelig godt, hvilket blandt andet begrænser
muligheden for effektiv kontrol i forbindelse med behandling af borgernes
ansøgninger om sociale ydelser. Det gælder for eksempel data vedrørende
borgernes bopæl, der ikke i alle tilfælde er korrekte. En anden udfordring er
oplysninger til brug for sagsbehandlingen, der i dag ikke er tilstrækkeligt registerunderstøttet. Det gælder blandt andet eIndkomstregistret, hvor eksempelvis udbetaling af bonus og ferietillæg ikke kan udskilles fra borgernes
normale lønindkomst. Det kan for eksempel være en problemstilling i forbindelse med sygedagpengesager, hvor et indkomstadvis kan indikere, at borgere har arbejdet, men i praksis har borgerne fået udbetalt ferietillæg eller
bonus.
Ligeledes er en række formueoplysninger enten ikke registerunderstøttede
eller kun tilgængelige én gang om året, hvilket betyder, at oplysningerne
dermed risikerer at være uaktuelle på det tidspunkt, hvor der eksempelvis
skal behandles en ansøgning om social ydelse. Det gælder for eksempel for
indeståender i pengeinstitutter, der kun indberettes til SKAT én gang om året.
Endelig er der i da g generelt set be grænset udnyttelse af d ata på tværs af
registre og systemer. Blandt andet indeholder kun ganske få selvbetjeningsløsninger forudfyldte data for bo rgerne, så fejl o g dobbeltindtastninger undgås. Konsekvensen af disse problemstillinger for sagsbehandling og kontrol
er især:
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 At der udbetales uberettigede ydelser til borgerne, fordi de pågældende
oplysninger ikke er korrekte, fx borgernes bopælsregistrering. Det kan
være i tilfælde, hvor borgerne er enten bevidst eller ubevidst om de fejlagtige oplysninger.
 At uberettigede ydelser ikke stoppes i tide på grund af uaktuelle data.
Data kan være uaktuelle, fordi borgerne bevidst eller ubevidst ikke opfylder deres oplysningspligt. Alternativt kan data være uaktuelle, fordi offentlige myndigheder ikke får registreret data korrekt eller rettidigt.
 At der anvendes ressourcer på manuel indhentning og kontrol af oplysninger, fx tjek af lønsedler, hvilket gør sagsbehandlingen unødig omkostningstung.
 At borgerne skal angive de samme oplysninger flere gange, fordi der ikke
er tilstrækkelig dataudveksling mellem offentlige registre og systemer,
hvilket borgerne kan opleve som bøvlet, bureaukratisk og ineffektivt.
Eksempel på utilstrækkelig
systemunderstøttelse i
sagsbehandling og kontrol
Ved ændring i borgeres forhold
modtager ydelseskontorerne et
advis, der skal behandles manuelt. Med bedre systemunderstøttelse vil behandlingen af ændringer kunne automatiseres i højere
grad, ligesom den nuværende
manuelle behandling medfører
risiko for, at adviset ikke behandles rettidigt og korrekt – hvilket
kan betyde, at der udbetales
uretmæssige ydelser. Endvidere
kan den manuelt baserede sagsbehandling betyde, at borgernes
ydelser stoppes uberettiget på
grund af fejl fra myndighedens
side.

 At borgere fejlagtigt sættes under mistanke for socialt snyd, fordi de pågældendes oplysninger ikke er korrekte.

Systemunderstøttelse
Effektive digitale værktøjer spiller en afgørende rolle for effektiv sagsbehandling og kontrol af henholdsvis ansøgninger om sociale ydelser, løbende ændringer i ydelsesmodtagernes forhold samt samkøring af data om ydelsesmodtagere med henblik på at identificere muligt snyd. På nuværende tidspunkt er systemunderstøttelsen af de centrale sagsbehandlings- og kontroltrin imidlertid ikke tilstrækkelig god.
De digitale selvbetjeningsløsninger er, i forhold til at sikre tilstrækkelig kontrol
af borgernes oplysninger, relativt umodne. Selvbetjeningsløsningerne indeholder typisk ikke integration til data, som det offentlige allerede er i besiddelse af, for eksempel i form af oplysninger om indkomst. Disse data kan
imidlertid anvendes til forudfyldelse og validering af de oplysninger, som borgerne skal angive i selvbetjeningsløsningerne. Data kan ligeledes forhindre,
at borgerne foretager tastefejl. Endelig kan data forhindre, at borgerne ved
en fejl kun opgiver en del af de nødvendige oplysninger, for eksempel ved at
oplyse borgerne om, hvilke oplysninger der mangler at blive angivet, før behandlingen af ansøgningen kan igangsættes.
Samtidig indeholder selvbetjeningsløsningerne i meget begrænset omfang
tilstrækkelig valideringsfunktionalitet rettet mod kontrol af forsøg på snyd,
hvor valideringen har til formål at identificere atypiske ansøgninger eller oplysninger, der bør kontrolleres nærmere. Endelig er der ofte ikke integration
mellem de digitale selvbetjeningsløsninger og fagsystemer, hvorfor sagsbehandlerne manuelt skal indtaste de nødvendige oplysninger i fagsystemerne,
hvilket både forlænger og fordyrer sagsbehandlingen.
I forbindelse med realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
og overgangen til obligatorisk digital selvbetjening forudsættes det, at der
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løbende bliver udviklet og implementeret nye selvbetjeningsløsninger. Dette
giver mulighed for at forbedre modenheden af systemunderstøttelsen på kort
sigt.
De nuværende fagsystemer kræver fortsat en væsentlig grad af manuel behandling af ansøgninger og løbende ændringer i borgernes forhold, for eksempel i form af manuel behandling af adviser. Samtidig understøtter fagsystemerne kun i begrænset omfang muligheden for en løbende systematisk
opsamling af data om mistænkelige forhold, der indikerer fejl og snyd.
Udbetaling Danmark har påbegyndt anvendelsen af et udsøgningssystem til
datasamkøring. Målet er at identificere mistænkelige sager og prioritere disse
sager i forhold til nærmere kontrol af snyd (risikoscoring), hvilket forventes at
forbedre kontrolindsatsen markant. Systemet er først idriftsat for nylig, hvorfor
der endnu ikke er foretaget opgørelser af systemets effekt. Systemunderstøttelsen af kontrolarbejdet i kommunerne er dog fortsat begrænset, og udsøgningssystemer og muligheden for risikoscoring af sager udnyttes derfor endnu ikke til at understøtte en risiko- og væsentlighedsbaseret tilgang til behandling af ansøgninger og løbende ændringer i borgernes forhold (fx indkomstændringer).
Konsekvensen af di sse problemstillinger for sagsbehandling og kontrol er
især:
 At der foretages manuelt arbejde i kommunerne, der i højere grad kunne
digitaliseres og automatiseres. Dermed udnytter kommunerne ikke det
fulde potentiale ved at nedbringe mulighederne for manuelle fejl, for eksempel relateret til behandling af løbende ændringer om borgernes forhold. Hertil kommer et større ressourceforbrug til manuel administration af
sociale ydelser.
 At kontrolarbejdet hovedsagelig er baseret på borgeranmeldelser fremfor
en mere systematisk, målrettet samt risiko- og væsentlighedsbaseret tilgang til at identificere snyd. Dermed får kommunerne ikke i tilstrækkeligt
omfang rejst tilbagebetalingskrav overfor de borgere, der bevidst har
snydt med sociale ydelser.
 At der i dag er meget begrænsede muligheder for at opgøre omfanget af
sager med fejl og snyd samt årsagerne hertil. Dermed er der ikke et tilstrækkeligt grundlag for løbende vidensopsamling og læring i forhold til at
forbedre indsatsen mod fejl og snyd på de sociale ydelsesområder.

Lovgivning
Lovgivningen i relation til sociale ydelser består dels af en ydelseslovgivning,
og dels af en mere tværgående lovgivning.
Ydelseslovgivningen har til formål at indfri de politiske intentioner om at sikre
borgernes sociale og økonomiske tryghed. Den tværgående lovgivning skaber nogle generelle rammer for administrationen af ydelseslovgivningen,
herunder borgernes retssikkerhed.
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Eksempel på barrierer i lovgivningen for en mere effektiv
indsats
Grundlaget for at udbetale sociale ydelser er kun i mindre grad
objektivt, hvilket begrænser
mulighederne for automatisering
af sagsbehandlingen.
Eksempelvis skal det på boligstøtteområdet vurderes, om lejen
for den bolig, der indgår i ansøgningen, i væsentlig grad overstiger den normale leje for en tilsvarende lejlighed.

Det er derfor væsentligt at vurdere, i hvilket omfang ønsker om effektivisering
af sagsbehandlingen og kontrolindsatsen kan rummes indenfor gældende
lovgivning, og om mulige initiativer har en karakter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at ændre lovgivningen.
Nedenfor beskrives eksempler på, hvorledes lovgivningen i dag sætter nogle
rammer for en mere omkostningseffektiv sagsbehandling. Rammerne kan
både udgøre praktiske barrierer og vægtige politiske og retssikkerhedsmæssige hensyn.
Den konkrete udformning af ydelseslovgivningen kan udfordre mulighederne
for at udnytte de nuværende digitale muligheder for systemunderstøttelse.
Flere elementer i ydelseslovgivningen forudsætter således en manuelt baseret sagsbehandling, hvor myndigheden skal indhente og vurdere oplysninger
fra borgerne og andre ikkeregisterbaserede kilder. Eksempelvis rummer
ydelseslovgivningen kun i begrænset omfang mulighed for at basere sagsbehandlingen alene på eksempelvis oplysninger i eIndkomstregistret. Derimod skal borgerne ofte indsende lønsedler, som sagsbehandleren skal behandle manuelt.
En ydelseslovgivning, der på de områder, hvor det vurderes retssikkerhedsmæssigt muligt og acceptabelt, i højere grad baserer sig på objektive kriterier
for tildeling af ydelser, vil åbne mulighederne for en automatiseret sagsbehandling af ydelser, som det for eksempel ses i dag med børne-/ungeydelsen.
Den mere tværgående lovgivning som persondataloven og retssikkerhedsloven sætter nogle grænser for at udveksle data på tværs af den offentlige
sektor, ligesom den også sætter grænser for mulighederne for registersamkøring. Dette kan skabe begrænsning i forhold til at genbruge oplysninger på
tværs af myndigheder i sagsbehandlingen og betyder, at der skal bruges
ressourcer på (igen) at indhente oplysningerne fra borgerene. Samtidig udfordrer det muligheden for at kontrollere oplysninger afgivet af borgerne, da
de offentlige myndigheder på nogle områder ikke kan sammenholde de ellers
samme oplysninger afgivet af borgere til forskellige myndigheder (for eksempel om sundhedsforhold).
Konsekvensen af disse vilkår for sagsbehandling og kontrol er især:
 At de nuværende lovgivningsmæssige rammer sætter grænser for mulighederne for realisering af potentialet knyttet til automatisering, herunder
mulighederne for genanvendelse af data på tværs af myndigheder.
 At de nuværende lovgivningsmæssige rammer kan være uigennemsigtige
og svære at forstå for borgerne, herunder i forhold til borgernes rettigheder og pligter på det sociale ydelsesområde.
 At mulighederne for at identificere snyd og fejl gennem registersamkøring
kan udfordres af retssikkerhedsmæssige hensyn.
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Med etableringen af Udbetaling Danmark er der dog tilvejebragt særlige muligheder for genbrug af data på tværs af myndigheder. De udvidede beføjelser kan blandt andet henføres til, at ydelserne nu administreres af én central
myndighed, så data ikke i samme grad som tidligere skal udveksles på tværs
af mange forskellige myndigheder.

Organisering og tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol

Eksempel på uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af
sagsbehandling og kontrol
Tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen af adviser på de kommunale ydelsesområder foregår
uensartet og følger ikke god
praksis på tværs af kommuner.
Den manglende udbredelse af
god praksis medfører, at fejludbetalinger ikke forhindres.

En væsentlig forudsætning for effektiv sagsbehandling og kontrol på tværs af
alle tre kontroltrin er en helhedsorienteret tilgang, hvor organiseringen og
tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og systematisk
med udgangspunkt i den samlede sagsbehandlingsproces.
Organiseringen og tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen og kontrollen på de
ydelsesområder, der varetages i kommunerne, er præget af en unødig forskelligartet praksis, der ikke kan begrundes i forskellige lokale forhold eller
vilkår. Denne variation kan have retssikkerhedsmæssige konsekvenser i
forhold til at sikre lige behandling af borgerne. Dels kan varierende praksis
være ineffektiv i forhold til ressourceudnyttelse og tilstrækkelig kontrol af de
udbetalte ydelser. Dette gælder for eksempel i forhold til modtagelse og behandling af adviser og i forhold til kontrolenhedernes arbejdsmetoder. Dels
kan den forskelligartede praksis betyder forskelle på, hvor effektive kommunerne er til at forhindre fejl og socialt snyd, jf. kapitel 10.
Konsekvensen af disse forskelle på tværs af kommunernes tilrettelæggelse
af sagsbehandling og kontrol er især:
 At kommunerne samlet set ikke er gode nok til at sikre rettidigt stop af
borgernes ydelser i de situationer, hvor borgerne ikke længere er berettiget til ydelsen, jf. opgørelsen af store variationer i kommunernes resultater
på dette område i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
 At mulighederne for at øge effektiviteten i den løbende sagsbehandling og
i den opfølgende kontrol og sikre en mere helhedsorienteret tilgang begrænses, idet variationen mellem kommunernes resultater og indsats viser, at god praksis ikke spredes tilstrækkeligt på tværs af kommuner.
Udbetaling Danmark har på sine ydelsesområder indført en lang række standardiserede og it-understøttede processer, der er medvirkende til en mere
ensartet sagsbehandling. Det må derfor forventes, at variation i sagsbehandlingen og resultaterne på Udbetaling Danmarks områder nedbringes betydeligt som følge af, at Udbetaling Danmark er én myndighed. Dette er nærmere
beskrevet i kapitel 5.
Samtidig er der i regi af KOMBIT igangsat systemanskaffelser på henholdsvis
kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, blandt andet med henblik
på at understøtte den løbende sagsbehandling og opfølgning på borgernes
berettigelse til ydelser. Ifølge KOMBIT omfatter systemimplementeringen, at
den nødvendige organisatoriske forandring i kommunerne bliver forankret og
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understøttet centralt i regi af KOMBIT med henblik på at understøtte ensartethed i arbejdet og udbredelse af god praksis på tværs af kommunerne.
Dette er nærmere beskrevet i kapitel 6.
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3. Målbillede og forslag
til indsatser for effektiv
sagsbehandling og
kontrol

Gevinsterne ved en mere effektiv sagsbehandling og kontrol vurderes at være betydelige, men samtidig vil det kræve
en koordineret gennemførelse af en række forbedringstiltag
på både kort og lang sigt, hvis gevinsterne skal indfris. Som
strategisk og forretningsmæssig ramme for disse forbedringstiltag har Deloitte opstillet dels en række pejlemærker
som sigtelinjer for en fremtidig effektiv sagsbehandling og
kontrol, og dels forslag til en samlet målarkitektur til realisering af pejlemærkerne.
I dette kapitel præsenteres først forslag til fremtidigt målbillede for en effektiv
sagsbehandling og kontrol og dernæst forslag til konkrete tiltag for at understøtte realisering af målbilledet gennem indsatser på kort, mellemlang og
lang sigt.

3.1. Målbillede for effektiv sagsbehandling og kontrol
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger viser, at potentialet ved
en mere effektiv sagsbehandling og kontrol er betydeligt, men omvendt vil
kræve gennemførelse af forbedringstiltag på både kort og lang sigt. Med
henblik på at kunne identificere og prioritere de mest effektfulde og nødvendige initiativer er der udarbejdet et forslag til overordnet målbillede for henholdsvis de overordnede pejlemærker og den løsningsarkitektur, der forventes at være nødvendig for at sikre en fremtidig sagsbehandling og kontrolindsats, der både har stor effekt og er omkostningseffektiv.
Pejlemærkerne udgør forslag til strategiske og forretningsmæssige sigtelinjer
for en fremtidig effektiv sagsbehandling og kontrol på 4-5 års sigt, mens løsningsarkitekturen skaber overblik over og tydeliggør sammenhængen mellem
de it-komponenter, der samlet set vil realisere pejlemærkerne.
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3.1.1. Pejlemærker for en effektiv sagsbehandling
og kontrol
Grundlæggende er formålet med en effektiv sagsbehandling og kontrol af
sociale ydelser, at borgerne modtager de sociale ydelser, de er berettiget til
jævnfør lovgivningen, at administrationen af de sociale ydelser finder sted på
en omkostningseffektiv vis, og at borgerne modtager en god og smidig service.
Målet er således en effektiv og korrekt administration og udbetaling af ydelser, hvor borgerne hverken modtager mere eller mindre, end de er berettiget
til. Det betyder i praksis:
 At fejludbetalinger og snyd skal nedbringes og minimeres i forhold til nuværende praksis.
 At ressourceforbrug til administrationen af sociale ydelser skal optimeres
gennem effektivisering.
 At borgerne gennem øget digitalisering og klare regler skal opleve god og
gennemsigtig service.
 At en effektivisering af sagsbehandling og kontrol skal tilrettelægges under hensyntagen til, at der fortsat kan foretages en helhedsorienteret indsats på det sociale område.
For at understøtte disse målsætninger forudsættes det, at den nuværende
praksis vedrørende sagsbehandling og kontrol udvikles ud fra følgende pejlemærker.

En effektiv digital indgang ved ansøgning om sociale ydelser
Borgerne skal opleve, at der er en effektiv digital indgang til ansøgninger om
sociale ydelser. Den digitale indgang skal via øget genbrug og forudfyldelse
af data sikre, at borgerne oplever ansøgningsprocessen som enkel og forståelig. Dette adskiller sig fra den nuværende situation, hvor borgerne i en
række tilfælde er i tvivl om, hvordan eksempelvis indkomst- og formueoplysninger skal angives i ansøgninger. Med en mere enkel og forståelig ansøgningsproces nedbringes risikoen for, at en efterfølgende udbetaling er baseret på fejl i udbetalingsgrundlaget. Samtidig reduceres risikoen for fejl og
muligheden for snyd, da genbrug og forudfyldelse af data medfører, at borgernes muligheder for at begå fejl eller snyde ved udfyldelse af ansøgning
reduceres.

Omkostningseffektiv og hurtig sagsbehandling
Sagsbehandlingen af sociale ydelser skal foregå på en omkostningseffektiv
måde gennem øget digitalisering og automatisering. Sager, hvor oplysningsgrundlaget er klart og baseret på objektive kriterier, og hvor risikoen for fejl
og snyd er minimal, kan i højere grad behandles automatisk af et it-system.
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På de områder, hvor sagsbehandlingen ikke kan fuldautomatiseres (fx mere
komplicerede sager og/eller sager, der omfatter skøn), skal der sikres effektive arbejdsgange for den fortsatte manuelle sagsbehandling.
Sagsbehandlingen af sociale ydelser skal samtidig være rettidig, så borgerne
får udbetalt ansøgte sociale ydelser, så snart de er berettiget hertil. For en
række sociale ydelser er det af væsentlig betydning for borgerne, at sagsbehandlingen er effektiv, da behovet for økonomisk hjælp er mere eller mindre
akut. Dette gælder især for de indkomsterstattende ydelser som for eksempel
folkepension, kontanthjælp, barsels- og sygedagpenge, men også i forbindelse med eksempelvis boligstøtte, der for nogle udgør et væsentligt tilskud
til husstandens økonomi.
Samtidig sikrer rettidig sagsbehandling, at ændringer i borgernes forhold i
størst muligt omfang bliver håndteret og registreret, så fejludbetalinger og
tilbagebetalingskrav på grund af fejlagtige oplysninger undgås.

Objektivt grundlag for sociale ydelser
En mere effektiv digital indgang og en omkostningseffektiv og hurtig sagsbehandling forudsætter, at grundlaget for udbetalingen af sociale ydelser i
størst muligt omfang baserer sig på objektive kriterier og underliggende objektive data, der kan understøtte sagsbehandlingen. En tilpasning af regelgrundlaget over mod mere objektive kriterier og tilhørende data kan samtidig
være med til at sikre borgernes retssikkerhed, da det bliver mere entydigt for
både borgere og myndigheder, om borgere opfylder kriterierne for at modtage en given ydelse.
En mere entydig forståelse af grundlaget for udbetalingen af sociale ydelser
vil samtidig i højere grad skabe betingelser for borgernes mulighed for regelefterlevelse og dermed bidrage til at reducere uforsætlige fejludbetalinger til
borgerne på et fejlagtigt grundlag. Endelig er et objektivt grundlag i form af
både objektive kriterier for sociale ydelser og tilhørende objektive, registerunderstøttede data en forudsætning for automatisering af sagsbehandlingen.
Mulighederne for objektivisering vil naturligvis variere fra ydelsesområde til
ydelsesområde, og der vil således i varierende omfang være grænser for
mulighederne for fuld objektivisering indenfor de enkelte ydelsesområder –
for eksempel i forhold til krav til eller behov for individuelle skøn og hensyn.

Effektfuld kontrol
Den mest effektfulde kontrol af fejl og forsøg på snyd finder sted allerede på
det tidspunkt, hvor borgerne fuldt bevidst ansøger om en ydelse, som de
pågældende ikke er berettiget til. Det handler således om at sætte ind med
en målrettet og effektiv kontrol allerede på ansøgningstidspunktet, så der
ikke efterfølgende skal bruges unødigt mange ressourcer på at inddrive ydelser, som borgerne ikke har været berettiget til.
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Uanset dette vil der dog fortsat være tilfælde, hvor det lykkes borgere at opnå
en ydelse uberettiget, blandt andet fordi mulighederne for at opdage borgernes snyd kan være begrænset i ansøgningssituationen (for eksempel enligydelser). Derfor er der også behov for at kunne gennemføre en effektiv og
systematisk kontrol, efter at borgerne har fået tildelt en ydelse.
Denne kontrolindsats skal være prioriteret ud fra, hvor den har størst effekt.
Kontrollen skal være omkostningseffektiv, så kontrolressourcerne ikke bruges
tilfældigt, men fokuseres dér, hvor risici for fejl og snyd er størst. For at understøtte en systematisk, helhedsorienteret og risikobaseret indsats skal der
løbende indsamles data om indsats og effekt med henblik på at sikre en løbende prioritering af ressourcerne baseret på et faktuelt grundlag.

3.1.2. Løsningsarkitektur for effektiv sagsbehandling og kontrol
Med henblik på at realisere de opstillede pejlemærker er der udarbejdet en
samlet løsningsarkitektur for en fremtidig effektiv sagsbehandling og kontrol.
Løsningsarkitekturen tager udgangspunkt i de tre kontroltrin, jf. figuren nedenfor, det vil sige henholdsvis ansøgning om sociale ydelser, løbende
sagsbehandling af ændringer i borgernes forhold samt yderligere kontrol.
Figur 4. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale
ydelser

For hvert af disse trin angiver løsningsarkitekturen, hvilke centrale data og itkomponenter der samlet set skal understøtte sagsbehandlingen og kontrolindsatsen. Der har i den forbindelse været fokus på at sikre:
 Genbrug af eksisterende fællesoffentlige komponenter og løsninger, herunder i regi af blandt andre Udbetaling Danmark, og data i eksisterende
registre.
 Sammenhæng til kommende, planlagte fællesoffentlige løsninger, herunder en fællesoffentlig datafordelerinfrastruktur, den kommunale serviceplatform, konkurrenceudsættelse af fagsystemer i såvel Udbetaling Danmark som KOMBIT samt anvendelse af nye autoritative fællesoffentlige
registre og data fra grunddataprogrammet, SKAT (vedrørende formue)
m.fl.
Endvidere er der med afsæt i løsningsarkitekturen opstillet forslag til en række sigtelinjer, der anbefales at være styrende for udviklingen af de enkelte
komponenter.
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Endelig bemærkes det, at løsningsarkitekturen:
 Indeholder den kommunale serviceplatform, inklusive beskedfordeleren,
som central komponent i datadistributionslaget.
 Er opstillet blandt andet med udgangspunktet i kortlægning af forretningsprocesser gennemført i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, jf. figuren.
 Forventes realiseret blandt andet via konkurrenceudsættelserne i regi af
KOMBIT og Udbetaling Danmark.
I det videre arbejde med løsningsarkitekturen vil den fælleskommunale rammearkitektur naturligt også skulle indtænkes.
Figur 5. Løsningsarkitektur

Jævnfør figuren er løsningsarkitekturen opbygget af tre lag, henholdsvis processer, datadistribution og selve de data, som den fremtidige arkitektur med
fordel kan indtænkes.
Proceslaget
I proceslaget længst til venstre findes eksempler på hændelser, der kan
igangsætte en proces relateret til henholdsvis sagsbehandling og kontrol. Et
eksempel på en hændelse kan være, at borgere ansøger om en social ydelse og dermed igangsætter en proces, der både involverer en digital selvbetjening og det relevante fagsystem og fører til en eventuel udbetaling af ydelse. En anden hændelse kan være, at lønindkomsten for ydelsesmodtagere
ændrer sig, hvilket igangsætter en proces, hvor grundlaget for den tildelte
ydelse genberegnes på baggrund af de ændrede indkomstoplysninger.
Selvbetjeningsløsninger fremgår som et meget centralt element i proceslaget
og indgår blandt andet for at højne kvaliteten i datafangsten og for at stan-
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dardisere kontakten med borgerne. Det er vurderingen, at en væsentlig del af
den efterfølgende sagsbehandling i fagsystemet i fremtiden vil kunne foregå
automatisk, blandt andet baseret på mere objektive kriterier i form af entydige
datafelter fra specifikke datakilder. Det vil dermed kun være nødvendigt i en
mindre del af sagerne at udtage ansøgningen til manuel sagsbehandling i
ansøgningsøjeblikket.
Endelig indgår komponenten ”Udsøgning og risikoscoring”, som er en kontrolkomponent, der dels foretager en risikoscoring af borgerne i forbindelse
med ansøgning om ydelser og de løbende ændringer i borgernes forhold,
dels foretager målrettet registersamkøring og udsøgning af sager med mistanke om fejl eller snyd. Udsøgnings- og risikoscoringskomponenten anvendes således til at målrette kontrolindsatsen mod de sager/borgere, hvor der
er størst risiko for fejl eller snyd. Desuden giver den teknisk mulighed for at
samkøre oplysninger på tværs af borgere og identificere mere komplekse
snydmønstre og forbedre udsøgninger og datagrundlag.
Datagrundlag
Nederst i løsningsarkitekturen findes en række registre og datakilder, der har
central betydning for it-understøttelse af fremtidens ansøgnings-, sagsbehandlings- og kontrolprocesser. Det er afgørende, at disse data er autoritative og i høj kvalitet for derigennem at muliggøre en høj grad af automatisering
af sagsbehandlings- og kontrolprocesserne. Der er en række registre, der
bliver af gennemgående relevans for tildelingen på de fleste ydelsesområder,
herunder eIndkomst, CPR og en udbygget formuedatabase svarende til de
data, der udstilles i SKATs skærmbillede R75 suppleret med nye data.
Datadistribution
Opdaterede data stilles til rådighed for automatiseret indhentning til de relevante systemer i proceslaget ved hjælp af en række ensrettede fællesoffentlige datadistributionsplatforme. Disse fremgår af den midterste del af figuren,
datadistribution. Nuværende og planlagte eksempler på sådanne fællesoffentlige komponenter er den fællesoffentlige datafordelerinfrastruktur, der
planlægges etableret af grunddataprogrammet i Digitaliseringsstyrelsen, og
den kommunale serviceplatform, der løbende udbygges i regi af KOMBIT.
Forslag til sigtelinjer for udvikling af datakilder og datadistribution
 Data er autoritative og vedligeholdes af dataejer.
 Data tilgås gennem standardiserede, sikre og effektive distributionsplatforme, der kan
distribuere data og hændelser.
 Hændelser og abonnement på hændelser spiller en central rolle i styringen af dataudveksling mellem it-systemer og aktører. I tilknytning til både datafordeleren og serviceplatformen
findes hændelsesmotorer og abonnementskomponenter, der medvirker til at understøtte
dette.
 Der aftales passende servicemål (SLA) vedrørende oppetid og datakvalitet for alle datakilder, der anvendes som fælles datagrundlag.
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Løsningsarkitektur på kontroltrin 1: Ansøgning og vurdering
Jævnfør den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og målsætningerne om
fuld digital kommunikation i 2015 vil borgerne i forbindelse med ansøgning
om sociale ydelser fremover som hovedregel anvende digitale selvbetjeningsløsninger i alle relevante sammenhænge. Fælles for selvbetjeningsløsningerne bør være, at borgerne på sigt kun skal indtaste oplysninger, der
ikke kan trækkes fra autoritative registre. Det vil sige, at selvbetjeningsløsningen i videst muligt omfang vil være forudfyldt med oplysninger, som det
offentlige allerede har, og som derfor vil ligge til grund for tildeling af den
ansøgte ydelse. På områder, hvor flere personers forhold indgår som grundlag for vurdering af ansøgningen – og hvor ansøger ikke bør have adgang til
at se disse oplysninger uden forudgående samtykke – tilrettelægges selvbetjeningsløsningen således, at alle relevante personer omfattes af den digitale
ansøgningsproces, så de har mulighed for at give samtykke til, at deres oplysninger deles med ansøgeren 4 .
Det kan forekomme, at borgere er uenige i indholdet af de viste data. Det bør
derfor sikres, at borgerne ved at henvende sig til rette instans kan få udbetalt
ydelsen på trods af fejlen.
Det forudsættes, at selvbetjeningsløsningerne på lidt længere sigt kan tilpasses til den enkelte ansøger på baggrund af objektive kriterier om den enkelte
ansøger (fx selvstændig, ledig eller lønmodtager), men også på baggrund af
en automatisk beregnet risikoscore. Således kan borgere med mere komplicerede eller risikobetonede forhold for eksempel blive gjort opmærksomme
på dette og præsenteret for mere udførlige og skræddersyede vejledninger
og eventuelt blive bedt om at udfylde flere detaljer, afgive supplerende troog-love-erklæringer og lignende og derved bidrage til bedre oplysning af
deres sag.
Når borgerne har afsendt deres ansøgning gennem selvbetjeningsløsningen,
vil ansøgningen i flere tilfælde kunne blive automatisk behandlet i fagsystemet, der i ukomplicerede sager vil kunne foretage en straksafgørelse på
baggrund af borgernes indtastning og automatisk indhentede registeroplysninger. Som led i ansøgningsbehandlingen bør der igen indgå en automatisk
beregnet risikoscoring, der hjælper til at identificere risikosager, der skal udtages til manuel sagsbehandling.

4

Eksempler på situationer, hvor ansøgeren ikke uden videre skal have adgang til oplysninger
om andre personer, er blandt andet samlevende pensionister (det vil sige pensionister, der ikke
er gift), hvor samleverens indkomst får indflydelse på pensionen, eller en boligstøttehusstand,
hvor ansøgeren kun må se oplysninger om ægtefælle og mindreårige børn, hvis disse andre
personer har givet samtykke.
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Forslag til sigtelinjer for udvikling af løsningsarkitektur til kontroltrin 1: Ansøgning og
vurdering
 Borgere indtaster et minimum af oplysninger – som udgangspunkt kun de oplysninger,
som de offentlige myndigheder ikke allerede råder over.
 Selvbetjeningsløsningen forudfyldes med alle relevante data, der i størst muligt omfang
trækkes fra autoritative registre.
 Der beregnes så vidt muligt en risikoscore for ansøgere ud fra eksisterende data om
borgerne. Flowet i ansøgningsprocessen i selvbetjeningsløsningen tilpasses på baggrund
af risikoscoren.
 Alle relevante data til validering og yderligere oplysning af sagen indhentes automatisk til
fagsystemet.
 Hovedparten af alle ansøgninger om sociale ydelser bliver om muligt behandlet automatisk. Risikosager udtrækkes til delvis manuel sagsbehandling på baggrund af risikoscoring.
 Hvis det afgøres, at borgerne skal have tildelt en ydelse, overgår sagen til automatisk
udbetaling og løbende automatisk genberegning.

Løsningsarkitektur på kontroltrin 2: Løbende sagsbehandling
It-understøttelsen af den løbende sagsbehandling på kontroltrin 2 har flere
lighedspunkter med den, der etableres for den indledende ansøgningsproces
(for eksempel fordi løbende ændringer fortsat kan være initieret på baggrund
af borgernes henvendelser, hvor parallellen til ansøgningssituationen er direkte). Det vil være hændelser som for eksempel ændrede data via borgernes indberetninger i selvbetjeningssystemer eller i det autoritative datagrundlag, der igangsætter processen på kontroltrin 2. Den pågældende myndighed
forudsættes således at modtage en systemgenereret besked, hvis ændringen i data overskrider en fastsat grænseværdi. Denne måde at filtrere i hændelser på kendes fra de adviser, der i dag benyttes til at gøre myndigheden
opmærksom på ændringer i ydelsesmodtageres grundlæggende forhold. Der
er dog den afgørende forskel, at beskeder i et fremtidigt scenarie bør føre til
en automatisk genberegning i alle sager, hvor det er teknisk og juridisk muligt. Således forudsættes det, at sagsbehandlingen i flere tilfælde kan gennemføres uden manuelle processer.
Resultatet af den automatiske genberegningsproces kan for eksempel være
en korrekt reduceret eller forhøjet ydelse eller et decideret stop af ydelsen.
Ydelsesmodtagerne vil blive orienteret i elektronisk form i borgernes digitale
postkasse på borger.dk eller på anden vis for de borgere, der er undtaget
herfor.
Et vigtigt element i den løbende sagsbehandling vil være en digital risikoscoring af ydelsesmodtagerne, der leveres af den tilknyttede udsøgningskomponent. Det enkelte fagsystem vil således skulle føde udsøgningskomponenten
med relevante sagsdata, der i kombination med øvrige data (fx persondata
og indkomstdata), som udsøgningskomponenten har adgang til, vil indgå i
risikoscoringen. Når der foretages en automatisk genberegning af en ydelse
ud fra ændrede oplysninger (fx fald i indkomst), beregnes således samtidig
en risikoscore for sagen. En høj risikoscore vil medføre, at sagen udtages til
delvis manuel sagsbehandling.
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Forslag til sigtelinjer for udvikling af løsningsarkitektur til kontroltrin 2: Løbende
kontrol
 Selvbetjeningsløsningen forudfyldes med de data, der kan trækkes fra autoritative
registre, hvis borgerne melder om ændringer i deres forhold.
 Alle relevante data til validering og genberegning indhentes automatisk til fagsystemet.
 Hovedparten af alle ansøgninger om sociale ydelser bliver behandlet automatisk. Der
benyttes automatisk genberegning af ydelsesgrundlag til at afgøre, om borgerne fortsat
er berettiget til ydelsen. Risikosager udtrækkes til manuel sagsbehandling på baggrund
af risikoscoring.
 Manuel sagsbehandling benyttes kun, hvor det er helt nødvendigt. Når manuel sagsbehandling er påkrævet, indhentes alle relevante data automatisk og vises for sagsbehandleren i fagsystemet.
 Hvis den automatiske genberegning resulterer i fortsat ydelse, overgår sagen til automatisk udbetaling. Der anvendes i videst muligt omfang agterskrivelser ved ændret
udbetaling.

Løsningsarkitektur på kontroltrin 3: Yderligere kontrol
Kontrollen på kontroltrin 3 handler om at gennemføre en systematisk og opfølgende kontrol af de sager og borgere, hvor der vurderes dels at være
størst risiko for snyd, dels er begrænsede muligheder for at opdage fejl og
snyd i ansøgningsbehandlingen og den løbende sagsbehandling.
Den centrale systemkomponent på kontroltrin 3 er udsøgnings- og risikoscoringssystemet, der automatisk kan prioritere og udsøge sager baseret såvel
på risikoen for fejl og snyd som på væsentligheden af den eventuelle fejludbetaling. Dette system vil indgå i den samlede kontrol på flere måder.
For det første forudsættes det, at den relevante myndigheds kontrolmedarbejdere foretager periodevise udtræk og kører tidsafgrænsede kampagner
for at afdække særlige typer snyd, fx de såkaldte fædrehoteller, som flere
fædre registrerer som deres bopæl, uagtet at de er samlevende på en anden
adresse.
For det andet indgår risikoscoring i de tidligere kontroltrin 1 og 2 som beskrevet ovenfor. Det er afgørende, at udsøgnings- og risikoscoringssystemerne er
fleksible, så der kan tilføjes og redigeres i, hvilke forhold der afgør, om sager
fremhæves som risikosager. På denne måde kan der eksempelvis tages
hånd om, at snydmønstre ændrer sig over tid. Desuden er det vigtigt at sikre
et systematisk tilbageløb til systemerne, så de løbende kan gøres klogere på
baggrund af udfaldet af tidligere kontrolsager, der indarbejdes i risikoscoringsmodellerne.
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Forslag til sigtelinjer for udvikling af løsningsarkitektur til kontroltrin 3: Yderligere
kontrol
 Hovedvægten vil ligge på automatiske periodevise udsøgninger.
 Data, der bruges i udsøgningen, trækkes automatisk fra autoritative registre.
 Risikoscoring anvendes bredt til sikre, at kontrolmedarbejdernes tid anvendes på de
sager, der er forbundet med den største risiko/væsentlighed.
 Alle relevante data til kontrol og yderligere oplysning af sagen indhentes så vidt muligt
automatisk til fagsystemet og indgår i medarbejdernes belysning af sagen.
 Udsøgnings- og risikoscoringsmodellen opdateres og forbedres dynamisk baseret på
nyeste viden om fejltyper og mønstre, hvilket kræver statistisk, faktuel viden om omfanget af fejl og snyd med sociale ydelser.

3.2. Koordineret indsats for effektiv
sagsbehandling og kontrol
Med henblik på at bidrage til realisering af målbilledet for effektiv sagsbehandling og kontrol – det vil sige både pejlemærker og løsningsarkitektur –
foreslås der gennemført en række tiltag. Initiativerne vil dels være af kortsigtet og langsigtet karakter, og dels vil de rette sig mod forskellige dele af
sagsbehandlingen og kontrolindsatsen. Initiativerne kan samtidig være henholdsvis ydelsesspecifikke og mere tværgående i deres natur, ligesom de vil
omfatte forskellige offentlige aktører som ansvarlige for at gennemføre tiltagene.
Som ramme for at tilrettelægge og koordinere initiativerne er der udarbejdet
forslag til et samlet overblik over relevante tiltag, herunder deres mulige tidsmæssige afhængigheder.
En mere koordineret indsats tager udgangspunkt i de opstillede forslag til
pejlemærker samt den præsenterede løsningsarkitektur på såvel kort (frem til
2015) som længere sigt (fra 2015 til 2017).
I forbindelse med prioriteringen af relevante initiativer er der lagt vægt på, at
indsatsen samlet set:
 Omfatter bopæls-, indkomst- og formueoplysninger, der udgør de centrale
oplysninger i sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser.
 Er relevant for alle berørte sociale ydelsesområder enten enkeltvis eller
på tværs af flere ydelsesområder.
 Bidrager til – på kort sigt – at realisere identificerede god praksispotentialer.
 Bidrager til – på længere sigt – at realisere potentialer, der ligger udover
nuværende god praksis.
Samlet kan indsatsen organiseres efter tre hovespor:
 Fremadrettet model for sagsbehandling og kontrol. I dette spor er fokus
på at effektivisere processerne og optimere systemunderstøttelsen i de tre
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kontroltrin med udgangspunkt i den opstillede løsningsarkitektur. Sporet
vil overordnet være opdelt i én del, der fokuserer på digital ansøgning, distribution af hændelser og sagsbehandlingssystemer (kontroltrin 1 og 2),
og en anden del, der fokuserer på udsøgning og risikoscoring (kontroltrin
3).
 Data. I datasporet er fokus på at forbedre den autoritative og registerunderstøttede adgang til centrale oplysninger for sagsbehandling og kontrol,
herunder ikke mindst oplysninger om bopæl, formue og indkomst.
 Fælles. Endelig foreslås et fællespor, der omfatter tværgående indsatser
knyttet til organisering, lovgivning, måling og opfølgning. Indsatserne i fællesporet har alle en tværgående karakter, ligesom de er afgørende for at
sikre realisering af målbilledet.
Nedenfor er forslag til en samlet indsats præsenteret i overbliksform.
Figur 6. Forslag til tidsberammelse af relevante tiltag

Jævnfør beskrivelserne nedenfor er indsatsens tre første spor (effektivisering
af sagsbehandlingen, bedre udsøgning og kontrol samt bedre data) opdelt i
fem løsningsmodeller, der hver især bidrager til at realisere de opstillede
pejlemærker og løsningsarkitekturen.
Derudover vurderes der på tværs af løsningsmodellerne at være behov for at
etablere nødvendige styringsmæssige rammer for at understøtte den samlede fremdrift og implementering, hvilket er samlet i det fælles spor under initiativet måling, vidensopsamling og læring. I dette spor er der fokus på de nødvendige forudsætninger for løbende at monitorere fremdrift i arbejdet med at
sikre en effektiv sagsbehandling og kontrol. Et væsentligt aspekt heraf er at
opsamle viden om indsats og effekt med henblik på løbende at kunne identificere nye, målrettede initiativer og indsatser.
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3.2.1. Opdeling af foreslåede tiltag i fem løsningsmodeller
Med henblik på at sikre en effektiv implementering og indbyrdes koordinering
af tiltagene opdeles de foreslåede tiltag i fem løsningsmodeller (jf. nummereringen ovenfor) samt et understøttende initiativ vedrørende løbende måling,
vidensopsamling og læring. Hver af de fem løsningsmodeller omfatter en
eller flere af de skitserede tiltag og sikrer sammenhæng mellem indsatser på
tværs – både på kort og på længere sigt. Løsningsmodellernes realisering
giver samtidig i større eller mindre omfang anledning til organisatoriske og
lovgivningsmæssige tilpasninger. Løsningsmodellerne er kort præsenteret
nedenfor.

1. Optimering af advishåndtering
Løsningsmodellen omhandler implementering af en mere effektiv opsætning
og behandling af digitale underretninger (adviser). Formålet med initiativet er
at sikre, at løbende ændringer i borgernes forhold håndteres hurtigt, effektivt
og korrekt, så borgerne så vidt muligt kun får udbetalt berettigede ydelser.
Ligeledes har initiativet til formål at sikre, at der løbende justeres i den tekniske advisopsætning med henblik på eksempelvis at udvikle nye, relevante
adviser og sikre match mellem opsætning af kriterier for modtagelse af adviser og ændringer i lovgivning og snydmønstre.
Løsningen skitserer muligheder og forudsætninger for implementering af en
mere effektiv opsætning af relevante adviser, og at der etableres effektive
arbejdsgange og effektiv sagsstyring relateret til advisbehandlingen. Der
foretages en vurdering på henholdsvis Udbetalings Danmarks ydelsesområder og de ydelsesområder, der administreres i kommunerne.

2. Øget automatisering af sagsbehandlingen
Løsningsmodellen omfatter mulighed for anvendelse af eIndkomst og andre
relevante registeroplysninger direkte i sagsbehandlingen. Formålet med initiativet er at opnå større effektivitet ved øget automatisering af sagsbehandlingen og derigennem mindske antallet af sagsbehandlingsfejl og frigøre administrative ressourcer.
Løsningsmodellen omfatter, at oplysninger fra eIndkomst og andre relevante
registre såsom CPR og huslejeregistret kan anvendes til at understøtte og
automatisere sagsbehandlingen. Løsningen tager afsæt i mulige eIndkomstmodeller for hvert ydelsesområde, herunder muligheder og forudsætninger
for implementering af den pågældende eIndkomstmodel. Heri indgår også
systemintegration til eIndkomstregistret, CPR og andre relevante registre.

3. Fællesoffentlig kontrol
Løsningsmodellen omfatter en mere effektiv udsøgning af kontrolsager, herunder mulighed for en fællesoffentlig systemunderstøttelse af central udsøg-

47

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

ning og risikoscoring. Formålet med initiativet er at fokusere sagsbehandlings- og kontrolarbejdet ved at segmentere borgerne og fokusere de manuelle sagsbehandlingsressourcer på de sager, hvor der er høj risiko for snyd
og fejl.
Løsningsmodellen skitserer muligheder og forudsætninger for implementeringen af en samlet løsning, der kan udsøge sager til nærmere kontrol. Dette
indbefatter følgende elementer:
 Udsøgningslister med sager/borgere, hvor risikoen for fejl eller snyd vurderes at være størst.
 Risikoscoring af sager/borgere i forbindelse med borgernes ansøgning,
herunder anvendelse af selvbetjeningsløsninger.
 Risikoscoring af sager/borgere i forbindelse med ændringer i borgernes
forhold med væsentlig betydning for ændringer i ydelsen (fx ændret indkomst, bopæl eller formue).

4. Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger i forbindelse
med ansøgning, løbende sagsbehandling og kontrol
Løsningsmodellen omfatter mulighed for bedre adgang til aktuelle formueoplysninger i forbindelse med ansøgning, løbende sagsbehandling og kontrol.
Formålet med løsningen er at reducere mulighederne for, at borgere uberettiget kan modtage sociale ydelser i tilfælde af, at de pågældende har en uoplyst formue, der har betydning for retten til ydelsen.
Løsningen beskriver, hvorledes der kan skabes henholdsvis bedre data om
borgernes formue og bedre digital adgang til oplysningerne. Løsningen fokuserer på følgende hovedelementer:
 Mere detaljerede oplysninger i de nuværende indberetninger fra pengeinstitutterne til SKAT.
 Hyppigere indberetninger fra pengeinstitutterne til SKAT.
 Indberetning af maksimal og gennemsnitlig saldo for en given periode.
Løsningen baserer sig på den nuværende adgang til SKATs formueoplysninger gennem R75-systemet. På sigt kan løsningen overvejes udbygget med
en mere moderne udstillingsløsning i SKAT, der blandt andet vil muliggøre
masseopslag.

5. Effektiv kontrol af ægteskabs- og bopælsdata
Formålet med løsningen er at reducere mulighederne for, at borgerne gennem urigtige oplysninger i CPR uberettiget kan modtage sociale ydelser.
Løsningen skal først og fremmest fokusere på at sikre bedre kontrol af flytninger i form af:
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En bedre selvbetjeningsløsning.



En bedre it-understøttelse til brug for kontrol af mistænkelige flytninger.



En bedre arbejdstilrettelæggelse i forhold til identifikation og kontrol af
flyttesager med særlig risiko, herunder muligheder for organisatoriske
ændringer, der kan fremme dette.

I forbindelse med løsningen foretages en vurdering af, hvilke forudsætninger
der skal være til stede for at kunne sikre en effektiv og korrekt håndtering af
flyttesager, der udtages til nærmere kontrol.
De fem initiativers forudsætninger er illustreret i nedenstående figur.
Figur 7. Forudsætninger for initiativer

I den opstillede målarkitektur indgår datadistributionsløsninger som datafordeleren og den kommunale serviceplatform. De fem initiativer vil anvende de
to distributionsløsninger i det omfang, funktionalitet, udviklingstempo mv.
tillader det. Realiseringen af de beskrevne initiativer er dog ikke betinget af
de to nævnte datadistributionsløsninger.
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4. Initiativer til effektivisering af sagsbehandlingen

Optimering af advishåndtering i den løbende sagsbehandling skal på kort sigt sikre, at det store omfang af fejludbetalinger reduceres. På lidt længere sigt anbefales det at arbejde hen mod en øget automatisering af sagsbehandlingen, hvilket omfatter fastlæggelse af ændrede modeller for
sagsbehandling på de respektive ydelsesområder med fokus på øget automatisering og anvendelse af registerdata,
herunder især eIndkomst. Modellerne foreslås realiseret
gennem de igangværende og kommende konkurrenceudsættelser af fagsystemer i henholdsvis Udbetaling Danmark
og KOMBIT.
I dette kapitel præsenteres Deloittes analyse af mulige tiltag til effektivisering
af sagsbehandlingen på henholdsvis Udbetaling Danmarks og kommunernes
ydelsesområder.
Analysen belyser dels mulighederne for på kort sigt at sikre en bedre advishåndtering til understøttelse af den løbende sagsbehandling, dels mulighederne på længere sigt for en øget automatisering af sagsbehandlingen ved
at anvende data fra især eIndkomstregistret, CPR og andre relevante registre. Endvidere belyses mulighederne for at sikre velfungerende selvbetjeningsløsninger som grundlag for borgernes ansøgninger om sociale ydelser.
I det følgende præsenteres først forslag til løsningsmodel for effektiv advishåndtering og dernæst løsningsmodel for en højere grad af automatisering
af sagsbehandlingen.
Afledt heraf præsenteres herefter i kapitel 5 og 6 Deloittes forslag til tiltag
vedrørende effektivisering af sagsbehandlingen i henholdsvis Udbetaling
Danmark og kommunerne.
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4.1. Effektiv håndtering af adviser i den
løbende sagsbehandling
Det er afgørende for at forhindre fejludbetalinger og snyd, at det allerede ved
borgernes ansøgning sikres, at der foretages effektiv inddatakontrol af de
afgivne oplysninger. Dernæst skal der finde en effektiv håndtering sted af
løbende ændringer i borgernes forhold, der har relevans for den fortsatte
ydelsesudbetaling.
En væsentlig del af dette handler om, at ændringer i borgernes forhold hurtigt
bliver identificeret og behandlet af de relevante fagsystemer og ydelsesmedarbejdere, så ydelsen kan stoppes eller reguleres, hvis der er grundlag herfor. Dette forudsætter dels en effektiv it-understøttelse af adviseringen af
ændringer, og dels effektive arbejdsgange og styring af behandlingen af ændringer. Dermed kan mængden af fejludbetalinger reduceres.
Som udgangspunkt er ydelsesmodtagere forpligtet til at meddele den relevante myndighed om ændringer i pågældendes forhold, der har betydning
for, om de fortsat er berettiget til en ydelse.
I en række tilfælde meddeler borgerne dog ikke ændringer, eller meddelelsen
når ikke frem til de relevante ydelsesmedarbejdere. Det kan for eksempel
være situationer, hvor borgerne ikke giver meddelelse om en højere indtægt,
eller at borgerne er flyttet sammen med en kæreste. Hvis ydelsesmedarbejderne (i henholdsvis kommunerne og Udbetaling Danmark alt afhængigt af
det pågældende ydelsesområde) ikke modtager eller behandler denne information rettidigt, vil det i en række tilfælde medføre, at borgerne uretmæssigt
modtager en ydelse.

Eksempler på variation i modtagne adviser i kommunerne
(2011)
Boligsikring
I gennemsnit 3 modtagne adviser
per ydelsesmodtager med et
spænd på 0,33-6,7.
Sygedagpenge
I gennemsnit 1,9 modtagne adviser
per ydelsesmodtager med et
spænd på 0,2-3,2.
Kilde: Stikprøve af modtagne adviser i
20 kommuner foretaget i forbindelse
med Deloittes Analyse af socialt snyd
og fejludbetalinger (2012).

Det er således afgørende, at der er en effektiv it-understøttelse af meddelelser om ændringer i borgernes forhold i de tilfælde, hvor borgerne ikke selv
oplyser om ændringer til det pågældende ydelseskontor.
I dag abonnerer kommunerne og Udbetaling Danmark på digitale systemgenererede adviser om ændringer i ydelsesmodtageres forhold. Det kan for
eksempel være advis om en flytning eller en uoplyst lønindtægt. Systemerne
er dog sådan indrettet, at der alene er tale om en meddelelse om en ændring
i borgernes forhold. Det betyder i praksis, at der for hver meddelelse skal
foretages manuel ændring i det bagvedliggende fagsystem, hvis sagsbehandleren vurderer, at ændringen skal have konsekvenser for størrelsen af
borgernes ydelse.
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger har påvist stor variation i
kommunernes modtagelse og behandling af adviser, på trods af at kommunerne har identiske systemer til håndtering af adviser. Analysen viser samtidig, at der kan realiseres betydelige gevinster, hvis alle kommuner – og nu
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Udbetaling Danmark på de ydelsesområder, der er overført fra kommunerne
– sikrer en mere hensigtsmæssig it-understøttelse og behandling af adviser.
De væsentligste årsager til variationen på tværs af kommunernes praksis og
resultater er dels, at kommunerne har opsat varierende kriterier for modtagelse af adviser, dels at kommunerne har varierende praksis for behandling
af adviser.
Nogle kommuner modtager således for mange irrelevante adviser, mens
andre kommuner ikke modtager de relevante adviser. Derudover er sagsbehandlingen af adviser ofte sårbar, da den typisk er sagsbehandlerafhængig
og samtidig foregår i mindre enheder. Samtidig viser analysen, at advisbehandlingen kan være nedprioriteret til fordel for andre opgaver.
I forbindelse med overtagelsen af de kommunale ydelsesområder har Udbetaling Danmark etableret en ny praksis for advisopsætning og advisbehandling. I forbindelse med denne proces har Udbetaling Danmark involveret en
række kommunale sagsbehandlere på de pågældende ydelsesområder, og
erfaringerne fra overflytningen af opgaverne til Udbetaling Danmark har ifølge Udbetaling Danmark bekræftet billedet af den varierende kommunal praksis, der blev afdækket i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.

4.1.1. Løsningsbeskrivelse
En effektiv håndtering af adviser fordrer dels den rette opsætning af adviser,
dels den rette styring af behandlingen af adviser. Nedenfor er nærmere præsenteret, hvad der efter Deloittes vurdering kendetegner god advisopsætning
og advisbehandling baseret på analyse af henholdsvis Udbetaling Danmarks
og de bedste kommuners praksis for håndtering af adviser samt drøftelser i
projektets kommunepanel.

Karakteristika ved en god advisopsætning
En velfungerende og effektiv advisopsætning er kendetegnet ved, at kriterierne for modtagelse af adviser er relevante, så der kun modtages de rette
adviser og ikke de store og ofte irrelevante mængder af adviser, som nogle
kommuner modtager i dag.
En effektiv og målrettet advisopsætning omfatter især, at:
 Tildelingskriterier for den pågældende ydelse er styrende for modtagelse
af adviser.
 Der maksimalt modtages ét advis per hændelse (fx en flytning).
Der er således behov for at tage aktivt og systematisk stilling til systemopsætningen for modtagelse af adviser med udgangspunkt i tildelingskriterierne
for modtagelse af ydelsen.
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Ved modtagelse af indkomstadviser er det for eksempel relevant at tage stilling til og fastlægge de mest hensigtsmæssige indkomstgrænser for generering af adviser alt afhængigt af kriterierne for at være berettiget til den pågældende ydelse. Hvis indkomstgrænsen er for lav, vil den pågældende
myndighed typisk modtage for mange adviser, og hvis indkomstgrænsen er
for høj, vil myndigheden ikke modtage en række relevante adviser. Konkret
bør advisopsætningen tage udgangspunkt i, at der skal adviseres i de tilfælde, hvor et indkomstudsving kan have betydning for ydelsens størrelse.
Udbetaling Danmark og de bedste kommuner fravælger overflødige adviser
Nedenstående er eksempler på adviser,
som Udbetaling Danmark har fravalgt.
Udbetaling Danmark har fravalgt 30 adviser, for eksempel:
 Adviset 500.005.090 separation start, da
det ikke er direkte relevant for de pågældende ydelsesområder.
 Adviset 500.005.055 fødsel – mor, da
Udbetaling Danmark abonnerer på det
mere dækkende advis 500.005.005 fødsel.

I den forbindelse er det relevant at identificere og minimere modtagelsen af
adviser, der ikke kræver handling. Af historiske årsager eksisterer der således en række adviser, der i praksis ikke længere er relevante, eller som er
dækket ind ved modtagelse af andre adviser, jf. eksemplerne i boksen til
venstre.
Samtidig skal modtagelse af flere adviser om samme hændelse stoppes. I
flere fagsystemer modtages der således de samme adviser, som også modtages i KMD Sag, hvilket fører til, at der skal behandles flere adviser om
samme hændelse.

Karakteristika ved en effektiv advisbehandling
En effektiv advisbehandling er kendetegnet ved, at de modtagne adviser
behandles korrekt, rettidigt og effektivt.
For det første skal advisbehandling generelt prioriteres, så alle relevante
adviser behandles. I den forbindelse skal der være fastlagt procedurer, der
sikrer prioritering af adviser, så de mest presserende adviser behandles først.
Det betyder i praksis, at der skal behandles adviser, der har betydning for en
snarlig udbetaling af en ydelse, hvorimod behandlingen af et advis kan nedprioriteres i en periode, hvis der for eksempel er flere måneder til næste udbetaling.
For det andet skal behandlingen af adviser kunne foregå uafhængigt af den
enkelte sagsbehandler, hvilket gennem de rette arbejdsgange og sagsstyringsprincipper sikrer, at sårbarheden overfor manglende advisbehandling
mindskes, så der trods ferie, sygdom, udskiftning i sagsbehandlerstab mv.
fortsat foretages rettidig advisbehandling.
For det tredje skal behandlingen af adviser organiseres, så der undgås dobbeltbehandling af samme hændelse, for eksempel så flytninger i samme familie behandles på én gang. Samtidig skal det sikres, at særlig komplekse
adviser behandles af sagsbehandlere, der har tilstrækkelig erfaring med,
hvordan adviset behandles korrekt og effektivt. Som eksempel herpå kan
nævnes adviser om umyndiggørelse.
En effektiv advishåndtering er afgørende for at understøtte den løbende
sagsbehandling på kort sigt. Med afsæt i ovenstående løsningsbeskrivelse
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præsenteres derfor i kapitel 5 og 6 Deloittes forslag til, hvordan der kan sikres en effektiv advisunderstøttelse af den løbende sagsbehandling på henholdsvis Udbetaling Danmarks og kommunernes ydelsesområder.
På mellemlang og lang sigt bør der efter Deloittes vurdering, jf. målarkitekturen i kapitel 3, arbejdes hen mod en mere automatiseret sagsbehandling, der
i mindre grad er afhængig af manuel behandling af adviser. En sådan fremtidig model for understøttelse af sagsbehandlingen præsenteres i det følgende.

4.2. Øget automatisering i sagsbehandlingen
Formålet med at vurdere mulighederne for at skabe øget automatisering af
sagsbehandlingen er dels at sikre større effektivitet, dels at forebygge manuelle fejl. Gennem automatisering af manuelle arbejdsgange såsom indtastning af oplysninger og håndtering af adviser vil det være muligt at opnå besparelser i det administrative ressourceforbrug knyttet til sagsbehandlingen.
Samtidig vil en øget automatisering baseret på aktuelle og korrekte data betyde en bedre service for borgerne, idet de pågældende borgere ikke skal
angive de samme oplysninger til flere myndigheder, ligesom sagsbehandlingen af borgernes ansøgning kan foregå hurtigere. Endelig kan automatisering af centrale sagsbehandlingsskridt understøtte, at der ikke begås manuelle fejl i forbindelse med eksempelvis dobbeltindtastninger mv.

Ydelsesområder, hvor
indkomstforhold indgår i
forbindelse med tildeling
 Boligstøtte
 Pension
 Barselsdagpenge
 Sygedagpenge
 Kontanthjælp
 Økonomisk friplads

Det vurderes dog ikke muligt eller hensigtsmæssigt at automatisere al sagsbehandling af sociale ydelser. I stedet bør indsatsen rettes mod de ydelser
og de sagsbehandlingssituationer, hvor det dels er muligt at tilvejebringe de
nødvendige data i den nødvendige kvalitet, dels ikke udgør et problem for
borgernes retssikkerhed. Endvidere bør der være særligt fokus på at omfatte
ydelsesområder med høj volumen med henblik på at opnå størst mulige effektiviseringsgevinster.
På den baggrund foreslår Deloitte, at udgangspunktet for en øget automatisering af sagsbehandlingen bør være at fokusere på seks indkomstafhængige ydelsesområder ved at anvende data fra eIndkomstregistret, CPR og hvis
muligt andre relevante registre.
Indledningsvis beskrives kort den nuværende sagsbehandlingspraksis i relation til anvendelse af data i de relevante registre, hvorefter der præsenteres
en fremtidig generisk sagsbehandlingsmodel for anvendelse af både data fra
eIndkomst og øvrige centrale registerdata. Formålet med den generiske
sagsbehandlingsmodel er at opstille en række principper for størst mulig
automatisering af sagsbehandlingen gennem anvendelse af data i de relevante registre.

54

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Med afsæt i den generiske sagsbehandlingsmodel skitseres det dernæst i
kapitel 5 og 6, hvordan principperne omkring bedre anvendelse af data i
sagsbehandlingen kan realiseres på henholdsvis Udbetaling Danmarks og
kommunernes ydelsesområder, idet der på tværs af ydelsesområderne er
forskel på de konkrete behov og løsninger vedrørende automatisering og
anvendelse af data.
I den forbindelse skitseres særligt, hvilke forudsætninger der ligger til grund
på de enkelte ydelsesområder, herunder behov for gennemførelse af nødvendige lovtilpasninger, krav til datakvalitet samt nødvendig it-understøttelse
på kort og mellemlang sigt.

Det hidtidige arbejde med automatisk anvendelse af eIndkomstregistret
Siden 2011 er der i tværoffentligt regi
arbejdet med, hvordan oplysninger
fra eIndkomstregistret i højere grad
kan anvendes i sagsbehandlingen af
sociale ydelser, blandt andet i form af
øget automatisering af anvendelsen
af eIndkomstdata i sagsbehandlingen
med henblik på at frigøre sagsbehandlingsressourcer og reducere
manuelle sagsbehandlerfejl.
Dette har resulteret i, at der i den
kommende folketingssamling på en
række ydelsesområder forventes
fremsat lovforslag, der skaber det
lovgivningsmæssige grundlag for at
realisere automatisk anvendelse af
eIndkomstregistret direkte i sagsbehandlingen.

Nuværende sagsbehandlingspraksis
I dag foregår en væsentlig del af sagsbehandlingen på ydelsesområderne
manuelt.
Det gælder for det første for aflevering/indhentning og kontrol af indkomstoplysninger, som ofte er besværligt og ressourcekrævende såvel for borgerne
som for den offentlige myndighed.
For det andet bruges der manuelle ressourcer i forbindelse med anvendelsen
af oplysninger i eIndkomstregistret, idet ydelsesmedarbejderne dels skal slå
manuelt op i eIndkomstregistret ved ansøgning om ydelser, dels manuelt skal
behandle indkomstadviser, der samtidig ofte er forskelligt sat op på tværs af
de kommunale ydelsesområder, jf. afsnit 4.1.
For det tredje kan eIndkomst ikke i dag bruges som eneste, autoritative kilde
til at vurdere det indkomstmæssige grundlag for tildeling og løbende regulering af offentlige ydelser, selvom der hver måned indberettes oplysninger om
borgernes løn- og overførselsindkomst til eIndkomstregistret.
Eksempelvis anvendes eIndkomst typisk til kontrol af de lønsedler, som ydelsesmedarbejderne i mange kommuner beder borgerne om at udlevere. Det
skyldes blandt andet, at der ofte bruges andre indkomstbegreber og periodiseringer i ydelseslovgivningen end i eIndkomstregistret. Dermed skal ydelsesmedarbejderne bruge betydelige ressourcer på dels at indhente manglende indkomstdokumentation, dels efterfølgende at behandle disse dokumenter.
Det betyder ligeledes, at indkomsten i nogle tilfælde kan fastsættes for lavt
(hvis der for eksempel mangler oplysninger om et job, eller hvis borgerne
glemmer at oplyse herom), hvilket fører til en række fejludbetalinger, der
efterfølgende skal kræves ind igen.
Deloittes analyse viser således, at op mod 40 procent af de fejludbetalinger,
der efterfølgende opdages og fører til tilbagebetalingskrav, er relateret til
ydelsesmodtagernes indkomst.
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For det fjerde er der en række manuelle sagsgange relateret til tilvejebringelse og vurdering af oplysninger om borgernes bopælsforhold, der ligeledes
indgår som en væsentlig del af oplysningsgrundlaget for tildeling af sociale
ydelser. Oplysninger om bopælsforhold er således i en række tilfælde relevante i forhold til berettigelse til ydelse og i forhold til finansiering af ydelsen,
det vil sige, hvilken kommune der skal medfinansiere ydelsen 5 .
Oplysninger om bopælsforhold er i dag tilgængelige for sagsbehandlerne på
ydelsesområderne gennem adgang til CPR-oplysninger. Det kræver dog
fortsat manuel sagsbehandling ved eksempelvis flytninger at anvende disse
oplysninger. Det hænger blandt andet sammen med, at oplysninger i CPR
om ændringer i eksempelvis borgernes bopæl ikke overføres automatisk til
fagsystemerne på de pågældende ydelsesområder.
Endelig er der en række andre oplysninger til brug for sagsbehandlingen, der
ligeledes kræver manuelle sagsgange. Det gælder blandt andet i boligstøttesager, hvor der for eksempel skal indhentes dokumentation for, om en pensionist er blevet anvist til en almen bolig, og i barselsdagpengesager, hvor der i
visse sager er behov for at indhente lægeerklæringer til dokumentation for
graviditetsbetinget sygefravær.

4.3. Generisk sagsbehandlingsmodel
for eIndkomst og øvrige registre
Helt overordnet sigter den generiske sagsbehandlingsmodel for eIndkomst
og øvrige registre på at understøtte øget automatisering af sagsbehandlingen, særligt hvad angår de ukomplicerede sager. Mere komplicerede og
atypiske sager vil i mindre grad kunne automatiseres, og dele af sagsbehandlingen vil således fortsat skulle behandles manuelt af sagsbehandlere.
Det gælder for eksempel sager vedrørende selvstændige, idet deres indkomst ikke indberettes til eIndkomstregistret, og der dermed ikke er registerunderstøttelse af deres løbende indkomst.
Sagsbehandlingsmodellen består af tre centrale elementer med henblik på at
understøtte øget automatisering af sagsbehandlingen:
 Ansøgning via digital selvbetjening.
 Straksafgørelser i ukomplicerede ansøgningssager.
 Automatisk løbende genberegning og eventuelt symmetrisk 6 årlig efterregulering af ydelsen.

5

Udover folkepension er der kommunal medfinansiering på de fleste ydelsesområder.

6

Ved symmetrisk efterregulering reguleres ydelsen både til fordel og til ugunst for
ydelsesmodtagerne. Dette vil sige, at ydelsesmodtagerne både i de tilfælde, hvor de
pågældende kunne have opnået en højere ydelse, og i de tilfælde, hvor ydelsesmodtagerne kun
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De to første elementer knytter sig til ansøgninger (kontroltrin 1), og det sidste
element knytter sig til den løbende sagsbehandling (kontroltrin 2). Derudover
er der en række forudsætninger for realisering af øget automatisering, der
især omhandler anvendelsen af data og de lovgivningsmæssige, registermæssige og it-mæssige forudsætninger herfor.

Sagsbehandlingsmodel – kontroltrin 1
Nedenstående figur viser et konceptuelt overblik over modellen 7 i forbindelse
med ansøgning og straksafgørelser (kontroltrin 1).
Figur 8. Automatiseret sagsbehandlingsproces (kontroltrin 1)
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Processen i forbindelse med ansøgning og straksafgørelse består af følgende sagsskridt:
 Ved ansøgning indtaster ansøgerne et minimum af oplysninger – i videst
muligt omfang kun de oplysninger, som de offentlige myndigheder ikke allerede råder over. Ved nogle offentlige ydelser som for eksempel børne-/
ungeydelsen foregår udbetalingen automatisk uden ansøgning ved registrering af fødsel.
 Selvbetjeningsløsningen forudfyldes med de data, det er muligt at integrere fra de relevante registre. Alle oplysninger, der indgår i sagsbehandlin-

er berettiget til en lavere ydelse, skal efterreguleres. Dette står i modsætning til den nuværende
asymmetriske efterregulering på boligstøtteområdet, hvor ydelsesmodtagerne skal tilbagebetale
for meget udbetalt boligstøtte, men ikke får efterbetalt for lidt udbetalt boligstøtte.
7

Modellen er en forsimplet udgave af modellen under afsnit 3.1 om it-målarkitektur.
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gen, vises for borgerne, så borgerne er bekendt med disse på ansøgningstidspunktet og ikke efterfølgende skal partshøres om oplysningerne.
Af selvbetjeningsløsningen fremgår det, hvor borgerne skal henvende sig,
hvis der er fejl i de forudfyldte data.
 Alle relevante data til validering og yderligere oplysning af sagen indhentes automatisk til fagsystemet fra selvbetjeningsløsningen.
 På baggrund af de tilgængelige data vil det være muligt at gennemføre
automatisk behandling af en række sager, mens øvrige sager fortsat
håndteres manuelt, for eksempel hvis der er behov for at udtage sager til
særskilt kontrol forud for udbetaling.
 Hvis borgerne tildeles en ydelse, overgår sagen til udbetaling og løbende
automatisk genberegning efter at der, i overensstemmelse med reglerne i
forvaltningsloven, er sket partshøring (kontroltrin 2).

Sagsbehandlingsmodel – kontroltrin 2
Nedenstående figur viser et konceptuelt overblik over modellen 8 i forbindelse
med automatisk løbende genberegning og eventuelt symmetrisk årlig efterregulering af ydelsen.
Figur 9. Automatiseret sagsbehandlingsproces (kontroltrin 2)
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Processen i forbindelse med automatisk genberegning består af følgende
sagsskridt:

8

Modellen er en forsimplet udgave af modellen under afsnit 3.1 om it-målarkitektur.
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 Hændelser kommer fra borger, arbejdsgiver eller register og behandles
ensartet, når der er tale om autoritative data (fx indkomstoplysninger) eller
data, som borgerne selv har indberettet. Det kan for eksempel være borgere, der meddeler flytning til folkeregistret, eller borgere, der får højere
indkomst. Det kan også være børnetilskudsmodtagere, der ikke længere
er enlig forsørger.
 I de tilfælde, hvor hændelsen registreres i et register, gives der automatisk
meddelelse til fagsystemet, for eksempel om flytning eller højere indkomst. Hvis hændelsen/oplysningen ikke findes i et register, skal borgerne
gennem en selvbetjeningsløsning meddele hændelsen til ydelseskontoret.
 En væsentlig del af alle ændringer i sager om sociale ydelser forventes at
kunne blive behandlet automatisk, blandt andet på grund af det autoritative datagrundlag. Det indbefatter også årlig efterregulering, hvor det er relevant.
 Sager, der ikke kan behandles automatisk, udtrækkes til manuel sagsbehandling. Når manuel sagsbehandling er påkrævet, indhentes det nødvendige informationsgrundlag automatisk og vises for sagsbehandleren i
fagsystemet.
 Hvis den automatiske genberegning resulterer i fortsat ydelse, overgår
sagen til automatisk udbetaling, efter at der i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven er sket partshøring.

Analyse af dataindhold i eIndkomstregistret
eIndkomstregistret er et helt centralt register i forhold til den skitserede nye
model for sagsbehandlingen, jf. ovenfor. De nødvendige oplysninger i den
rette kvalitet er en afgørende forudsætning for, at data herfra kan anvendes
direkte som grundlag for at træffe afgørelser i forbindelse med sociale ydelser. Det er både indberetninger om indkomst og på barsels- og sygedagpengeområdet også indberetninger om løntimer, der skal anvendes til at afgøre
berettigelsen til og størrelsen af de enkelte ydelser.
Grundlæggende vurderes det, at dataindhold og datakvalitet i eIndkomstregistret i langt de fleste tilfælde svarer til den dokumentation for indkomst og
løntimer, som en typisk løn- eller overførselsindkomstmodtager vil kunne
fremvise en offentlig myndighed gennem lønseddel eller meddelelse om
overførselsindkomst. Det skyldes, at virksomhederne typisk anvender samme
system til generering af lønsedler og til indberetning, og at SKAT anvender
indberetninger til eIndkomstregistret til blandt andet afregning af A-skat for
både løn- og overførselsindkomster.
Der kan dog opstå fejlindberetninger til eIndkomst. Det bør derfor sikres, at
borgerne ved at henvende sig til rette instans kan få udbetalt ydelsen på
trods af fejlen. Tilsvarende i de situationer, hvor borgerne kan fremvise udenlandsk indkomst, der kan have betydning for retten til ydelsen.
Det kan for eksempel være relevant i de tilfælde, hvor virksomheder eller
offentlige myndigheder indberetter et væsentligt antal indberetninger/
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korrektioner lang tid efter indberetningsfristen, hvilket vil medføre en række
udbetalinger på et fejlagtigt grundlag.
Som et supplement til det øvrige analysearbejde har Deloitte gennemført en
supplerende analyse om datakvalitet og dataindhold i eIndkomstregistret.
Analysen er opsummeret nedenfor.
Indberetningsfrister
Regelgrundlaget for indberetningsfrister er fastsat i indkomstregisterloven, hvor følgende fremgår:
 Små virksomheder: Den 10. i
efterfølgende måned.
I januar dog først den 17.
 Store virksomheder: Sidste
bankdag i den måned, hvor
indkomsten er udbetalt.
 Offentlige virksomheder med
bagudlønnede ansatte: Sidste
bankdag i den måned, hvor
indkomsten er udbetalt.
 Offentlige virksomheder med
forudlønnede ansatte: Første
bankdag i den måned, indkomsten vedrører.

Tidspunkt for indberetning til eIndkomstregistret
Et væsentligt element i forhold til anvendelsen af eIndkomstregistret omhandler, hvornår arbejdsgivere og udbetalere af overførselsindkomster indberetter
til eIndkomstregistret. Hvis en væsentlig andel af indberetningerne først indberettes lang tid efter fristen, vil det gøre eIndkomstregistret mindre anvendeligt som grundlag for udbetaling af sociale ydelser, da det vil generere en
række fejludbetalinger.
Analysen har vist, at eIndkomstregistret den 10. i den efterfølgende måned,
som indkomsten vedrører, indeholder cirka 94 procent af alle indberetninger,
hvis der ses bort fra januar og december. Isoleret for januar og december
modtages 82 procent af indberetningerne den 10. i den efterfølgende måned.
Hvis disse måneder medtages i det samlede gennemsnit indeholder eIndkomstregistret på dette tidspunkt cirka 92 procent af alle indberetninger. Det
vurderes således, at det kun er en mindre andel af indberetningerne, der ikke
indkommer rettidigt.
Omfang af indberetning til eIndkomstregistret
Et andet væsentligt element i forhold til anvendelse af eIndkomstregistret
omhandler, om der rent faktisk indberettes til eIndkomstregistret, eller om
arbejdsgivere og lønmodtagere indberetter indkomst om eksempelvis løn
udenom eIndkomstregistret. Hvis en væsentlig andel af lønnen og overførselsindkomsterne ikke indberettes til eIndkomstregistret, vil dette svække
anvendeligheden af registret.
Analysen har vist, at oplysningerne i eIndkomstregistret udgør de eneste
indkomstoplysninger i cirka 99 procent af alle årsopgørelser, hvad angår Aindkomst (felterne om lønindkomst (felt 13) og indkomstoverførsler (felt 14)).
Det vurderes dermed, at det kun er en meget begrænset andel af borgernes
indkomst, der ikke indberettes til eIndkomstregistret.
Oplysninger om dispositionsdato i eIndkomstregistret
Et tredje element i forhold til anvendelsen af eIndkomstregistret omhandler,
hvorvidt eIndkomstregistret indeholder oplysninger om, hvornår indkomsten
reelt er til disposition for borgerne. Det har betydning for borgernes likviditet.
Analysen har vist, at der i 12,8 procent af A-indkomstindberetningerne ikke
indberettes dato for, hvornår indkomsten er til disposition. Dispositionsdatoen
er væsentlig for indkomstafhængige ydelser, især hvor ydelsen beregnes
månedlig afhængigt af indkomsten (boligsikring/boligstøtte, pension, kontant60
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hjælp og økonomisk friplads). Den præcise betydning afhænger af det endelige valg af eIndkomstmodel på det specifikke ydelsesområde.
Samlet vurdering af datakvalitet og dataindhold i eIndkomstregistret
Analysen har vist, at eIndkomstregistret overordnet set udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at skabe en mere automatiseret sagsbehandling set i forhold til både dataindhold og datakvalitet.
I forhold til det videre arbejde med realisering af en mere automatiseret
sagsbehandling bør ændrede modeller, der baserer sig på eIndkomst, ikke
realiseres, før der er gennemført yderligere analyser af datakvalitet og indhold i eIndkomstregistret målrettet de enkelte ydelser. Der kan således
potentielt tegne sig et andet billede end ovenstående, hvis der tages udgangspunkt i indberetningerne for de enkelte ydelsesmodtagergrupper. Det
vurderes derfor, at der med fordel kan gennemføres analyser af de enkelte
modeller på hvert ydelsesområde for automatisk anvendelse af oplysningerne i eIndkomstregistret. Endvidere kan der være indtægter, der ikke indberettes til eIndkomst, fx udenlandsk indkomst eller indtægter ved selvstændig
virksomhed.
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5. Effektivisering af
sagsbehandling på
Udbetaling Danmarks
ydelsesområder

Udbetaling Danmark vurderes at have etableret et setup,
der understøtter, at adviser kan behandles korrekt og systematisk på en tidseffektiv måde. Det foreslås, at denne
praksis implementeres fuldt ud. Samtidig anbefales det, at
der udarbejdes ændrede sagsbehandlingsmodeller, der muliggør øget automatisering af sagsbehandlingen med afsæt
i den igangværende konkurrenceudsættelse på Udbetaling
Danmarks ydelsesområder.
I dette kapitel præsenteres først Deloittes vurdering af Udbetaling Danmarks
implementering af advishåndtering og de afledte gevinster heraf. Dernæst
præsenteres Deloittes vurdering af muligheder og barrierer for øget automatisering på Udbetaling Danmarks ydelsesområder, herunder timing i forhold til
den igangværende konkurrenceudsættelse af KMD’s fagsystemer.

5.1. Implementering af effektiv advishåndtering
I forbindelse med overtagelsen af ydelsesområder fra kommunerne har Udbetaling Danmark gennemført en indsats for at fastlægge og implementere
en målrettet advisopsætning på hvert ydelsesområde. Endvidere har Udbetaling Danmark designet og implementeret fælles processer og styringsprincipper for behandling af adviser på tværs af ydelsesområder. Erfaringerne fra
dette arbejde samt input fra kommunepanelet peger på, at en velfungerende
og effektiv advisopsætning og advisbehandling forudsætter, at der:
 Fastlægges velfungerende end-to-end-processer for den pågældende
ydelse. Det vil sige, at der sikres sammenhæng i hele processen fra ansøgning til udbetaling og på den baggrund designes en optimal proces.
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 Er en grundlæggende faglig forståelse af det pågældende ydelsesområde, der udnyttes til at vurdere og fastlægge de rette kriterier og parametre
for advisopsætning.
 Foretages tilstrækkelig implementering af opsætningen i alle relevante
systemer – såvel fagsystemer som KMD Sag.
 Fastlægges, implementeres og løbende følges op på de nødvendige arbejdsgange og styringsprincipper til at understøtte ydelsesmedarbejdernes advisbehandling.
 Fastholdes og løbende udvikles et tilstrækkeligt fagligt miljø angående
behandlingen af adviser.
Organiseringen af ovenstående er både relevant for etablering af advisopsætning og advisbehandling og for den løbende udvikling, justering og vedligeholdelse af advisopsætning og advisbehandling. Sidstnævnte skal sikre
tilpasning til opnåede erfaringer vedrørende blandt andet relevansen af de
modtagne adviser samt tilpasninger i forbindelse med eksempelvis ny lovgivning eller ændringer i fejl- og snydmønstre.
Erfaringerne fra Udbetaling Danmarks proces er, at en effektiv opsætning og
behandling af adviser forudsætter inddragelse af forskellige typer kompetencer, det vil sige både sagsbehandlere med praksisviden og erfaring indenfor
de pågældende ydelsesområder, analytiske facilitatorer, der kan tilrettelægge
og styre udviklingsprocessen, og løsningsarkitekter med forståelse af fagsystemerne og mulighederne for opsætning heraf.
Udover de organisatoriske forudsætninger kræver implementering af god
praksis også en vis ressourceindsats. Udbetaling Danmark har eksempelvis
estimeret, at der er anvendt knap ét årsværk i en periode på over ét år på at
fastlægge advisopsætningen på børnetilskudsområdet og børne-/ungeydelsen.

5.1.1. Anbefalinger til implementering af effektiv
advishåndtering
Med afsæt i ovenstående løsningsbeskrivelse præsenteres i dette afsnit Deloittes anbefalinger til konkret løsningsmodel samt konkrete initiativer til at
realisere løsningen.
På baggrund af interview med medarbejdere og ledere i Udbetaling Danmark, gennemgang af materiale vedrørende sagsgange, sagsstyringsprincipper mv. og gennemgang af advisopsætning på udvalgte ydelsesområder
er det Deloittes vurdering, at Udbetaling Danmark har gennemført en målrettet indsats for at fastlægge og implementere en effektiv og velfungerende
advisopsætning og advisbehandling. Det har efter Deloittes vurdering betydet, at Udbetaling Danmark følger de angivne karakteristika i kapitel 4 for en
effektiv advisopsætning og advisbehandling. Der findes dog endnu ikke op-
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gørelser af effekten af Udbetaling Danmarks indsats i forhold til at reducere
antallet af fejludbetalinger gennem mere effektiv advisbehandling.
Udbetaling Danmark har arbejdet med at
effektivisere arbejdsgangene for advisbehandling. Det har UDK blandt andet
gjort ved at samle en række adviser, der
skal behandles samtidigt. Nedenstående
er eksempler på adviser, som UDK har
samlet i såkaldte arbejdspakker.
Arbejdspakken Flytning
 40.081.005 Bidragsberettiget og bidragspligtig
er sammenflyttet
 40.081.015 Bidragsperson (barn) er flyttet
 40.081.016 Bidragsperson (barn) bor ikke hos
bidragsberettiget efter flytning
 40.081.030 Bidragsperson (barn) er udvandret
fra landet
 50.215.010 Automatisk lukning som konsekvens af flytning
 505.005.155 Nogen er flyttet ind på adressen
 505.005.160 Nogen er flyttet fra adressen
 505.005.180 Personer på sagen er flyttet rundt
i kommunen

Udbetaling Danmark har på hvert ydelsesområde fastlagt målrettede hændelseskriterier for modtagelse af adviser, ligesom der er foretaget velbegrundede fravalg af modtagelse af irrelevante adviser.
Hvad angår effektive procedurer for advisbehandling har Udbetaling Danmark etableret sagsstyringsprincipper centreret omkring såkaldte arbejdspakker, hvor en række adviser om samme hændelsestype samles og behandles samtidigt af en sagsbehandler. Udbetaling Danmark har samtidig
udarbejdet nedskrevne instrukser for, hvordan disse arbejdspakker skal behandles.
Endvidere er der etableret en organisation, der løbende følger op på at sikre
en effektiv advisopsætning og advisbehandling. Denne organisation omfatter
såvel såkaldte fagcoaches fra de enkelte udbetalingscentre som centralt
placerede medarbejdere med analytiske kompetencer.
Udbetaling Danmark oplyser, at der endnu er tale om en indkøringsfase i
forhold til at overtage de pågældende ydelsesområder fra kommunerne. Det
betyder i relation til advisbehandling, at Udbetaling Danmark ikke på nuværende tidspunkt modtager alle relevante adviser, idet det for eksempel er
valgt først at modtage eIndkomstadviser vedrørende boligstøtte efter efterreguleringen i maj 2013. Ligeledes vurderer Udbetaling Danmark, at det endnu
ikke er verificeret, om der er fastlagt de helt rigtige beløbsgrænser for modtagelse af eIndkomstadviser, hvilket der løbende vil blive fulgt op på.
Til gengæld oplyser Udbetaling Danmark, at UDK har formået at realisere en
dag-til-dag-behandlingstid for de adviser, der p.t. modtages, hvilket indikerer,
at de valgte sagsstyringsprincipper virker, uden at Deloitte dog har haft mulighed for at vurdere kvaliteten i behandlingen.
Samlet set er det Deloittes vurdering, at Udbetaling Danmark har etableret
det nødvendige setup for at realisere en effektiv advisopsætning og advisbehandling, så adviser kan behandles korrekt og systematisk på en tidseffektiv
måde. Denne praksis er endnu ikke fuldt implementeret på grund af den
nævnte indkøringsfase, men Deloitte vurderer, at Udbetaling Danmark har
etableret forudsætningerne for at realisere en effektiv praksis indenfor en
relativt kort tidshorisont – en praksis, der ligger udover god praksis i kommunerne i 2011, jf. Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
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5.2. Udmøntning af den generiske
sagsbehandlingsmodel på Udbetaling Danmarks ydelsesområder
I det følgende præsenteres, hvordan den generiske sagsbehandlingsmodel
foreslås udmøntet på de respektive ydelsesområder i form af konkrete løsninger til at realisere størst mulig grad af automatisering.
For hvert ydelsesområde præsenteres først den ændrede sagsbehandlingsmodel, der anbefales implementeret på det pågældende ydelsesområde. Der
vil i modelbeskrivelsen være særligt fokus på anvendelse af eIndkomstregistret som grundlag for automatisering af sagsbehandlingen. Derudover
præsenteres også anbefalinger til anvendelse af data fra øvrige relevante
registre.
Dernæst præsenteres i opsummerende form de væsentligste barrierer for
automatisering af sagsbehandlingen relateret til henholdsvis lovgivning, data/registre, selvbetjeningsløsninger og fagsystemer. Endvidere fremlægges
forslag til, hvordan de pågældende barrierer kan håndteres.
Med afsæt heri opstilles konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer der kan
gennemføres for at realisere den pågældende sagsbehandlingsmodel. Der er
i den forbindelse særligt fokus på at skitsere, hvilke systemrelaterede initiativer der vurderes at skulle gennemføres for at understøtte en mere automatiseret sagsbehandling.

5.2.1. Boligstøtte
Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi pågår
der i øjeblikket et analysearbejde i regi af Social- og Integrationsministeriet,
der undersøger mulighederne for øget anvendelse af eIndkomstoplysninger
til at automatisere sagsbehandlingen på boligstøtteområdet.
I det følgende beskrives, hvordan sagsbehandlingsmodellen kan udfoldes på
boligstøtteområdet.
Automatiseret sagsbehandling ved ansøgning (kontroltrin 1)
Ansøgning om boligstøtte forudsættes at foregå via digital selvbetjening med
forudfyldelse af de data, der allerede findes i offentlige registre i form af eIndkomst, forskudsopgørelse, CPR, huslejeregistret mv.
Som udgangspunkt vil det ikke være muligt for borgerne at ændre i de forudfyldte felter, der baseres på oplysninger fra offentlige registre. Indkomstoplysninger er dog undtaget herfor, da de ikke i alle tilfælde vil være tilstrækkeligt opdaterede og dermed svarer til borgernes aktuelle situation. Der kan
eksempelvis være tilfælde, hvor borgere med et brat fald i indkomsten (fx på
grund af afskedigelse) kan have behov for, at der tages udgangspunkt i data

65

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

for den helt aktuelle indkomstsituation. Her skal borgerne kunne rette i indkomstgrundlaget ved samtidig indgivelse af tro-og-love-erklæring. Endvidere
skal der tages højde for, at det er husstandens samlede indkomst, der er
centralt relevant for boligstøtteberegningen, hvorfor der i forbindelse med en
automatiseret løsning skal gives adgang til andre relevante personers indkomst, for eksempel gennem en fuldmagtsløsning (accept via NemID).
Indkomst fra selvstændig virksomhed, udenlandsk indkomst, kapitalindkomst
og en række andre indkomsttyper fremgår ikke af eIndkomst. For disse indkomsttypers vedkommende kan der lægges oplysninger fra forskudsopgørelsen til grund. Hvis forskudsopgørelsens oplysninger om disse indkomsttyper
ikke stemmer med borgernes aktuelle forventninger, vil borgerne skulle opdatere deres forskudsopgørelse. Det vil fortsat kunne kræves, at personer med
selvstændig virksomhed og udenlandsk indkomst skal indsende dokumentation for indkomstforhold, da disse ikke kan valideres i øvrige registre.
Sluttelig vil selvbetjeningsløsningen kunne indeholde valideringsfunktionalitet, så borgerne som udgangspunkt ikke kan sende en ansøgning uden at
have indtastet og fået valideret alle relevante oplysninger. Løsningen kan
dog også indeholde mulighed for borgerne for at afklare tvivlsspørgsmål og
dermed mulighed for at ansøge, selvom ikke alle felter kan udfyldes.
På boligstøtteområdet vil der med de nuværende regler og den nuværende
registerunderstøttelse være en række sager, der ikke kan automatiseres
fuldt. Det gælder blandt andet for sager med boliger, der ikke indgår i huslejeregistret.
Automatiseret sagsbehandling ved månedlig genberegning (kontroltrin
2)
Sagsbehandlingsmodellen kan fremover baseres på en fast ydelsesperiode
på én måned ad gangen både for indkomst og for andre dele af beregningsgrundlaget. Den retmæssige boligstøtte vil således kunne beregnes ud fra
den indkomst, der har været til husstandens disposition i den enkelte
måned 9 .
Samlet betyder det, at der hver måned vil kunne foretages genberegning af
boligstøtten på baggrund af indkomstoplysninger i eIndkomst og forskudsopgørelsen. Automatisering forudsætter løsning til videreformidling af forventede indkomstoplysninger fra SKATs forskudsskattesystem.
Den månedlige genberegning kan sikre, at differencen mellem det, borgerne
får udbetalt, og det, som de pågældende skulle have haft, minimeres mest
9

Til sammenligning betyder det gældende indkomstbegreb og de gældende bagatelgrænser
typisk, at der selv ved forholdsvis betydelige indkomstændringer ikke finder et såkaldt
periodeskift sted. Med en fast månedlig ydelsesperiode for boligstøtte vil indkomstændringer slå
igennem på månedsbasis på samme måde som ændringer i andre dele af beregningsgrundlaget, hvor der allerede med gældende regler altid finder periodeskift sted.
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muligt i løbet af året. For at sikre, at borgerne samlet set får det korrekte beløb udbetalt, og for at tage hånd om de sager, hvor forskudsopgørelsen og
eIndkomst ikke har indeholdt det fulde indkomstgrundlag, gennemføres der
årlig en automatisk symmetrisk efterregulering af boligstøtte i alle det foregående års måneder. Det gør sig for eksempel gældende ved sager med udenlandsk indkomst eller selvstændig virksomhed, som borgerne ikke har indberettet.
Efterreguleringen gennemføres på baggrund af de indkomstoplysninger, der
fremgår af eIndkomst, og de resterende indkomstoplysninger, der fremgår af
årsopgørelsen. Også for den årlige efterregulering gælder, at kun sager med
manglende data udtages til manuel sagsbehandling.
Samlet set forventes en væsentlig del af sagsbehandlingen på boligstøtteområdet at kunne automatiseres.
I nedenstående tabel er der foretaget en opsamlende vurdering af de nuværende barrierer for automatisering på boligstøtteområdet samt forslag til
håndtering af barriererne.
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Fagsystemer/selvbetjening

Data/registre

Lovgivning

Tabel 6. Barrierer for automatisering på boligstøtteområdet
Barrierer for automatisering

Forslag til håndtering af barrierer

1.

Den nuværende lovgivning på boligstøtteområdet
understøtter ikke i dag en automatiseret anvendelse af eIndkomst og forskudsopgørelsen, blandt andet fordi husstandens forventede indkomst skal
lægges til grund, og fordi der ikke er fastlagt faste
perioder.

1.

Social- og Integrationsministeriet vurderer muligheder og barrierer ved at foretage de nødvendige
regelændringer til at kunne anvende eIndkomstregistret og forskudsopgørelsen som beregningsgrundlag, herunder eventuelle fordelingsmæssige
konsekvenser.

2.

Der er ikke lovhjemmel til at operere med en automatisk beregning uden partshøring for hverken
indkomstoplysninger specifikt eller andre typer oplysninger generelt (fx CPR).

2.

3.

Udbetaling Danmark peger på, at især §§ 10, 11
og 15 i boligstøttelovgivningen begrænser mulighederne for automatisering.

Det foreslås, at der gås i dialog med Justitsministeriet angående mulighederne for at etablere lovhjemmel for automatisk beregning af ydelsen baseret på den endelige sagsbehandlingsmodel for boligstøtte.

3.

I forbindelse med de øvrige lovændringer om
anvendelsen af eIndkomst bør det indgå i Socialog Integrationsministeriets overvejelser, hvilke muligheder der er for at gennemføre yderligere regelforenkling i relation til disse og andre bestemmelser i boligstøtteloven.

1.

Huslejeregistret indeholder i dag kun oplysninger
om de almene boliger. Det udgør en væsentlig barriere for øget automatiseringsgrad af boligstøttesager.

1.

2.

På sigt kan der være udfordringer i forhold til distribution af formueoplysninger, idet dette i dag foregår via KMD’s distribution af forskuds- og årsopgørelse (hvilket gælder for alle ydelsesområder).

Det foreslås, at der ses på mulighederne for, at
huslejeregistret udvides til at omfatte flere boliger.
En eventuel udvidelse skal koordineres med
Landsbyggefonden og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.

2.

Det foreslås, at det undersøges nærmere, om der
er behov for yderligere registerunderstøttelse af
andre formueoplysninger end de formueoplysninger, der allerede indgår i SKATs registre, jf. også
særskilt beskrivelse heraf i afsnit 4, herunder gevinster og omkostninger ved dette.

1.

På boligstøtteområdet anvendes i dag et teknologisk forældet fagsystem (KMD Boligstøtte) kombineret med en selvbetjeningsløsning, der vurderes
at hvile på et teknisk opdateret fundament, men
hvor løsningen, hvad angår brugervenlighed, kræ10
ver et løft . Fagsystemet kan ikke håndtere automatisk sagsbehandling, herunder automatisk anvendelse af data fra eIndkomstregistret. Fagsystemet indeholder dog funktionalitet til årlig efterregulering/genberegning. Udbetaling Danmark konkurrenceudsætter KMD Boligstøtte, og således forventes et nyt fagsystem på området at kunne idriftsættes primo 2018.

1.

Det skal nærmere analyseres, hvordan sagsbehandlingsmodellen på boligstøtteområdet på bedst
mulig måde kan realiseres it-mæssigt, herunder
også på kort sigt.

Vurdering af konkrete muligheder for realisering af sagsbehandlingsmodellen på boligstøtteområdet
Tabellen ovenfor beskriver barrierer for realisering af automatisk sagsbehandling på boligstøtteområdet og forslag til, hvordan disse barrierer kan
håndteres.
Forudsat at der kan etableres lovhjemmel for øget automatisering af sagsbehandlingen på boligstøtteområdet, udgør det nuværende fagsystem en væ-

10

Jævnfør vurderingen af selvbetjeningsløsningen i regi af projekt Overgang til obligatorisk
digital kommunikation i den danske offentlige sektor, november 2012.
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sentlig barriere for realisering heraf, idet systemet ikke umiddelbart vil kunne
håndtere en automatiseret sagsbehandlingsproces.
Boligstøtteområdet er overgået til Udbetaling Danmark, og området planlægges p.t. konkurrenceudsat med projektstart ultimo 2014 og idriftsættelse af
nyt system primo 2018.
Det centrale omdrejningspunkt i relation til den praktiske og tekniske realisering af sagsbehandlingsmodellen bliver derfor, i hvilket omfang det på den
korte bane er hensigtsmæssigt at foretage de nødvendige ændringer i det
eksisterende fagsystem og den eksisterende selvbetjeningsløsning set i forhold til Udbetaling Danmarks forestående konkurrenceudsættelse, hvor det
er planen, at understøttelse af sagsbehandlingsmodellen indgår.
Med ovenstående afsæt kan der opstilles tre grundmodeller for realisering af
sagsbehandlingsmodellen på boligstøtteområdet:
 Model 1: Afvent Udbetaling Danmarks konkurrenceudsættelse, hvor et nyt
system forventes idriftsat primo 2018.
 Model 2: Juster eksisterende fagsystem og selvbetjeningsløsning i det
omfang, det er muligt, så modellen delvis understøttes – afvent realisering
af den samlede model, til Udbetaling Danmarks planlagte konkurrenceudsættelse afsluttes primo 2018.
 Model 3: Fremryk og eventuelt komprimer Udbetaling Danmarks konkurrenceudsættelse.
Det vurderes ikke på det nuværende grundlag muligt at udpege én løsningsmodel, der klart er at foretrække frem for de andre. Dette skyldes særligt to
forhold:
 For det første er den præcise model ikke endeligt fastlagt i forhold til lovgivning, omfang af regelforenkling mv. Det betyder, at konsekvenser knyttet til en realisering ikke endeligt kan vurderes.
 For det andet udestår endelige analyser/beregninger, der belyser potentialet (administrativt og fordelingsmæssigt) for en justeret model, hvilket
blandt andet er knyttet til det første punkt.
Nærmere analyser og beregninger i forhold til potentialet knyttet til en realisering af den endelige boligstøttemodel vil naturligvis være afgørende i forhold
til valg af model for realisering. Jo større potentialer, der kan identificeres,
desto stærkere vil der kunne argumenteres for model 2 og delvis for model 3.
Med ovenstående afsæt er det Deloittes anbefaling, at der med afsæt i den
endelige sagsbehandlingsmodel gennemføres en analyse af gevinster og
omkostninger ved system- og registerunderstøttelse af modellen (KMD Boligstøtte, eIndkomst og huslejeregistret) og på den baggrund opstilles en endelig businesscase.
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Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling på boligstøtteområdet.
Tabel 7. Initiativer i det videre arbejde med model for automatisk sagsbehandling på boligstøtteområdet
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Opfølgning på implementering af optimeret
advishåndtering (UDK)
B: Etablering af muligt ændret regel- og lovgrundlag (SIM)
C: Dialog med MBBL om analyse af huslejeregistret (SIM)
D: Businesscase for ny model for boligstøtte
(DIGST)
E: Beslutning om, hvorvidt eksisterende KMDsystem skal justeres (DIGST)
F: UDK-konkurrenceudsættelse,
start K4 2014 og slut K1 2018 (UDK)

Jævnfør afsnit 5.1har Udbetaling Danmark implementeret en model for optimerede arbejdsgange og processer angående håndtering af adviser, og der
bør således følges op på, om de forudsatte gevinster ved en mere effektiv
advishåndtering realiseres (initiativ A).
I forhold til at tilvejebringe forudsætningerne for en mere automatiseret sagsbehandling på boligstøtteområdet pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi
af Social- og Integrationsministeriet, der undersøger mulighederne for øget
anvendelse af blandt andet eIndkomstoplysninger til at automatisere sagsbehandlingen (initiativ B). Tidshorisonten for dette er ikke endeligt fastlagt, men
ifølge Social- og Integrationsministeriet arbejdes der efter en tidsplan, hvor
der eventuelt kan fremsættes lovforslag herom i folketingsåret 2013/2014.
Samtidig gennemfører Udbetaling Danmark p.t. det forberedende arbejde i
forhold til konkurrenceudsættelsen af boligstøttesystemet (initiativ F). I forhold til dette arbejde vurderes det at være hensigtsmæssigt:
 At der i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets arbejde vedrørende eIndkomst foretages en analyse af datagrundlaget i eIndkomst set
specifikt i forhold til de nye regler og love på området.
 At der tillige indledes en dialog med MBBL om mulighederne for en analyse af datagrundlaget samt mulighederne for at udvide huslejeregistret (initiativ C).
 At det endvidere i tæt sammenhæng med Social- og Integrationsministeriets igangværende analysearbejde afklares, om der er mulighed for at tilvejebringe lovhjemmel til at træffe automatiske afgørelser.
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 At der foretages en tæt koordinering af arbejdet i regi af Social- og Integrationsministeriet og det igangværende udbud i regi af Udbetaling Danmark, så relevante krav affødt af det lovgivningsmæssige arbejde med
øget automatisering af sagsbehandlingen kan indarbejdes i Udbetaling
Danmarks udbudsmateriale.
Jævnfør Deloittes anbefaling ovenfor bør det endvidere overvejes – med
tidshorisonten 2018 for implementering af nyt fagsystem i Udbetaling Danmark in mente – om det vil være rationelt at realisere hele eller dele af en ny
model på området tidligere end ultimo marts 2018 baseret på de eksisterende systemer eventuelt i en justeret form. Det indgår derfor i tidsplanen, at der
i tilknytning til formulering af en ny model udarbejdes en businesscase, der
belyser potentialet knyttet til en hurtig (delvis) implementering af de nye regler (initiativ D og E). Det vil være afgørende for muligheden for at opstille en
positiv businesscase, at der kan identificeres et markant ydelsespotentiale
og/eller administrativt potentiale afledt af den nye model, idet businesscasen,
inklusive risici vil skulle tjene sig hjem indenfor 2 til 4 år.

5.2.2. Social pension (folkepension og førtidspension)
Der pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi af Social- og Integrationsministeriet, der undersøger mulighederne for øget anvendelse af eIndkomstoplysninger til at automatisere sagsbehandlingen på folke- og førtidspensionsområdet.
Det forventes, at udbetaling af social pension fremover bliver baseret på en
kalenderårsmodel i stedet for den nuværende model, hvor indtægtsgrundlaget er borgernes aktuelle indkomst på årsbasis.
Beregningen af størrelsen af folkepension baseres på borgernes forskudsopgørelse. Samtidig anvendes eIndkomst som adviseringsgrundlag for eventuelle løbende ændringer i ydelsen.
Endvidere indføres der symmetriske efterreguleringsregler, så borgerne skal
tilbagebetale for meget udbetalt pension og have udbetalt for lidt udbetalt
pension. Det forventes dog ikke, at der indføres efterregulering af tillæg (det
vil sige den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), helbredstillæg og
varmetillæg).
I nedenstående tabel er der foretaget en opsamlende vurdering af de nuværende barrierer for automatisering på folke- og førtidspensionsområdet samt
forslag til håndtering af barriererne.
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Tabel 8. Status og barrierer for automatisering på folke- og førtidspensionsområdet
Forslag til håndtering af barrierer

1.

Den nuværende lovgivning på folke- og førtidspensionsområdet understøtter ikke i dag en automatiserbar anvendelse af eIndkomst og forskudsopgørelsen, idet et skøn over aktuel lønindkomst og andre indkomster skal opregnes til årsbasis og lægges til grund for afgørelsen.

1.

Det vil skulle specificeres, præcis hvilke lovændringer der er nødvendige for at muliggøre øget anvendelse af eIndkomstregistret som beregningsgrundlag.

2.

Det forventes, at Social- og Integrationsministeriet
fremsætter lovforslag i foråret 2014 om anvendelsen af forskudsopgørelsen og eIndkomst i automatisk beregning af socialpension.

1.

Der mangler registerunderstøttelse af en række
særlige boformer som for eksempel plejecentre,
misbrugscentre, hospitaler, døgninstitutioner, krisecentre og behandlingscentre. Det medfører øget
manuel sagsbehandling.

1.

2.

Der er umoden understøttelse af formueforhold,
hvilket blandt andet indebærer, at myndighederne
kun har adgang til enkeltopslag, at formueoplysninger kun opdateres én gang årlig, og at der ikke
er systemunderstøttelse af flere relevante formueoplysninger, jf. også afsnit 4.4.

Deloitte foreslår, at det analyseres nærmere, om
der er et potentiale i at oprette et register eventuelt
i regi af BBR eller huslejeregistret, der indeholder
oplysninger om de pågældende boliger. Analysen
skal belyse gevinster og omkostninger ved registerunderstøttelsen og den afledte mulighed for automatiseret sagsbehandling.

2.

Løsningsinitiativet om formue adresserer delvis
problemstillingen, da der skabes bedre registerunderstøttelse af indeståender i pengeinstitutter.

1.

Umiddelbart kan der identificeres to modeller:

Data/registre

Lovgivning

Barrierer for automatisering

Fagsystemer/
selvbetjening

1.

Fagsystemet på folke- og førtidspensionsområdet
kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere en mere automatiseret sagsbehandling. Fagsystemet er
dog relativt modent og vurderer eksempelvis automatisk, om en advisering potentielt kan give anledning til et andet ydelsesbeløb, eller om den er irrelevant i den konkrete sag.



Model 1: Det eksisterende fagsystem justeres,
så en ændret model understøttes inden for cirka 1-1½ år.



Model 2: De nødvendige ændringer indarbejdes i det nye fagsystem, der p.t. er under konkurrenceudsættelse i regi af Udbetaling Danmark.

Model 1 bør kun med fordel vælges, hvis der kan
identificeres væsentlige potentialer, der med meget
stor sikkerhed kan retfærdiggøre modellens meget
korte sigt.

Anbefalinger til løsning
Det er Deloittes anbefaling, at der foretages en nærmere analyse med henblik på at fastlægge den detaljerede model på området, herunder både lovgivningsmæssigt, datamæssigt og systemmæssigt. Analysen bør indeholde
en samlet businesscase for realisering, der særligt kan understøtte et valg
mellem de to modeller for systemmæssig implementering af sagsbehandlingsmodellen for social pension skitseret ovenfor i tabellen.
Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling indenfor social pension.
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Tabel 9. Initiativer i det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk
sagsbehandling indenfor social pension
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Opfølgning på implementering af optimeret
advishåndtering (UDK)
B: Etablering af muligt ændret regel- og lovgrundlag (SIM)
C: Businesscase for ny model for pension
(DIGST)
D: Beslutning om justering af eksisterende KMDsystem (DIGST)
E: Konkurrenceudsættelse: Udbudsmateriale
(UDK)
F: Konkurrenceudsættelse: Udbud (UDK)
G: Konkurrenceudsættelse: Implementering
(UDK)

Jævnfør afsnit 5.1 har Udbetaling Danmark implementeret en model for optimerede arbejdsgange og processer angående håndtering af adviser, og der
bør således følges op på, om de forudsatte gevinster ved en mere effektiv
advishåndtering realiseres (initiativ A).
I forhold til at tilvejebringe forudsætningerne for en mere automatiseret sagsbehandling på pensionsområdet pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi af
Social- og Integrationsministeriet, der undersøger mulighederne for øget
anvendelse af eIndkomstoplysninger til at automatisere sagsbehandlingen
(initiativ B).
Samtidig gennemfører Udbetaling Danmark p.t. det forberedende arbejde i
forhold til konkurrenceudsættelsen af pensionssystemet (initiativ E, F og G). I
forhold til dette arbejde vurderes det at være centralt:
 At der i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets arbejde vedrørende eIndkomst foretages en analyse af datagrundlaget i eIndkomst set
specifikt i forhold til de nye regler og love på området.
 At det endvidere i tæt sammenhæng med Social- og Integrationsministeriets igangværende analysearbejde afklares, om der er mulighed for at tilvejebringe lovhjemmel til at træffe automatiske afgørelser.
 At der foretages en tæt koordinering af arbejdet i regi af Social- og Integrationsministeriet og det igangværende udbud i regi af Udbetaling Danmark, så relevante krav affødt af det lovgivningsmæssige arbejde kan
indarbejdes i Udbetaling Danmarks udbudsmateriale. Materialet udsendes
ultimo marts 2014, hvorfor de afledte krav bør formuleres i løbet af K4
2013.
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Endelig bør det overvejes – med tidshorisonten 2017 for implementering af
nyt fagsystem i Udbetaling Danmark in mente – om det vil være rationelt at
realisere hele eller dele af en ny model på området tidligere end 2017 baseret på de eksisterende systemer eventuelt i en justeret form. Det er derfor
Deloittes anbefaling, at der i tilknytning til formulering af en ny model udarbejdes en businesscase, der belyser potentialet knyttet til en hurtig (delvis)
implementering af de nye regler (initiativ C og D). Det vil være afgørende for
muligheden for at opstille en positiv businesscase, at der kan identificeres et
markant ydelsespotentiale og/eller administrativt potentiale afledt af den nye
model, idet businesscasen, inklusive risici vil skulle tjene sig hjem indenfor
1½-3 år.

5.2.3. Barselsdagpenge
Som led i arbejdet i det af regeringen nedsatte udvalg om øremærkning af en
del af retten til barselsdagpenge i forældreorlovsperioden undersøges muligheden for mere automatiseret anvendelse af eIndkomstoplysninger direkte i
sagsbehandlingen. Der søges ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen inspiration i
den model, som det tværoffentlige sygedagpengeudvalg fremlagde på sygedagpengeområdet.
I modellen baseres opgørelsen af både beskæftigelseskrav og beregningsgrundlag som hovedregel på oplysninger fra eIndkomstregistret.
I nedenstående tabel er der foretaget en opsamlende vurdering af de nuværende barrierer for automatisering på barselsdagpengeområdet samt forslag
til håndtering af barriererne.

Tabel 10. Barrierer for automatisering på barselsdagpengeområdet
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Anbefalinger til løsning
Barrierer for automatisering

Forslag til håndtering af barrierer

1.

Den nuværende lovgivning på barselsdagpengeområdet understøtter i dag ikke en automatiserbar
anvendelse af eIndkomst, idet optjeningsretten beror på, at der er tale om uafbrudt beskæftigelse,
hvilket ikke kan kontrolleres i eIndkomstregistret.

1.

2.

Forskelle mellem barselsdagpengeområdet og
andre ydelsesområder, der potentielt kan udgøre
en barriere for automatisering:
a. Rettigheder til moren og faren samt fælles rettigheder.

Lovgivning

b. Begge forældre har arbejdsgivere, der også
indgår som væsentlig aktør.
c. Deling af uger mellem forældre. Det vil sige, at
to parter har indtrædelsesret i samme sag, hvilket er komplicerende.

2.

Som led i det af regeringen nedsatte udvalg om
mulighed for øremærkning af en del af forældreorloven til faren ses også på mulighederne for at
gennemføre regelforenkling. Udvalgets arbejde
forventes afsluttet i sommeren 2013. Der kan her
overvejes ændringer af barselslovens regler, så
beskæftigelseskravet og beregningsgrundlaget
kan automatiseres ved anvendelse af eIndkomst.
Disse potentielle barrierer bør kunne håndteres
indenfor rammerne af det eksisterende fagsystem.
Alternativt bør det undersøges, om der kan foretages regelforenkling på området.

3.

Det skal afklares, om og i hvilket omfang der i dag
er lovhjemmel til at træffe automatiske afgørelser.

d. Barselsreglerne er meget fleksible. Man kan løbende indgå og ændre aftaler om afholdelse af
barsel.

Fagsystemer
/selvbetjening

Data/registre

e. Meget lange frister for refusionskrav for arbejdsgiver, op til et år. Arbejdsgivere kan søge op til
otte uger efter afsluttet barsel. Dermed kan arbejdsgiver søge på baggrund af en begivenhed,
der er indtruffet meget lang tid i forvejen.
3.

Der er efter Udbetaling Danmarks opfattelse ikke
lovhjemmel til, at der kan træffes automatiske afgørelser.

1.

I de sager, hvor der er behov for lægeerklæringer,
som for eksempel i forbindelse med barns alvorlige
sygdom samt sygelig forløben graviditet, ses det af
Udbetaling Danmark som særlig udfordrende at
indføre it-understøttelse. Ydelsesmedarbejderne
oplever det som svært at få nødvendig dokumentation fra sygehuse.

1.

En registerunderstøttelse af lægeerklæringer er et
større it-projekt, som kræver større analyser inden
gennemførelse.

1.

Fagsystemet på barselsdagpengeområdet kan på
nuværende tidspunkt med få justeringer håndtere
en mere automatiseret sagsbehandling.

1.

Udbetaling Danmark gennemfører p.t. en konkurrenceudsættelse af fagsystemet.

På det foreliggende grundlag er det Deloittes anbefaling, at den igangværende konkurrenceudsættelse i regi af Udbetaling Danmark videreføres, og at
der sikres tæt dialog mellem Beskæftigelsesministeriet og Udbetaling Danmark, så den nye model, når den foreligger, mest omkostningseffektivt implementeres i det nye system, der p.t. er under anskaffelse.
Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling på barselsdagpengeområdet.
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Tabel 11. Initiativer for model for øget automatisk sagsbehandling på barselsdagpengeområdet
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Opfølgning på implementering af optimeret
advishåndtering (UDK)
B: Regeringsudvalg færdiggør arbejde herunder
ift regelforenkling (BM)
C: Muligt lovforslag om anvendelse af eIndkomst
(BM)
D: Konkurrenceudsættelse: Udbud (UDK)
E: Konkurrenceudsættelse: Implementering
(UDK)

Jævnfør afsnit 5.1 har Udbetaling Danmark implementeret en model for optimerede arbejdsgange og processer angående håndtering af adviser, og der
bør således følges op på, om de forudsatte gevinster ved en mere effektiv
advishåndtering realiseres (initiativ A).
I forhold til at tilvejebringe forudsætningerne for en mere effektiv, herunder
automatiseret, sagsbehandling på barselsdagpengeområdet arbejder Beskæftigelsesministeriet og Udbetaling Danmark på at tilvejebringe henholdsvis de lovgivningsmæssige (initiativ B og C) og de systemmæssige (initiativ D
og E) rammer. I forhold til dette arbejde vurderes det at være centralt:
 At der i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets udarbejdelse af lovforslag om anvendelse af eIndkomst foretages en analyse af datagrundlaget i eIndkomst set specifikt i forhold til de nye regler og love på området.
 At det endvidere i tæt sammenhæng med Beskæftigelsesministeriets
igangværende analysearbejde afklares, om der er mulighed for at tilvejebringe lovhjemmel til at træffe automatiske afgørelser.
 At der foretages en tæt koordinering af arbejdet i regi af Beskæftigelsesministeriet og det igangværende udbud i regi af Udbetaling Danmark, så
relevante krav affødt af det lovgivningsmæssige arbejde kan indarbejdes i
Udbetaling Danmarks igangværende udbuds- og anskaffelsesproces.
Endvidere bør mulig synergi og sammenhængen til KOMBITs udbud af
nyt sygedagpengesystem iagttages, idet Udbetaling Danmark og KOMBIT
allerede har etableret et samarbejde på området. Da Udbetaling Danmarks udbudsmateriale er udsendt, vil der skulle foretages en vurdering
og analyse af, hvor eventuelle justerede regler mest hensigtsmæssigt
indarbejdes, idet der skal tages højde for, at implementeringen igangsættes ultimo marts 2014.

5.2.4. Børnetilskud
Indkomstoplysninger har betydning for to af de mindre omfattende børnetilskudsydelser, henholdsvis særligt børnetilskud til pensionister og særligt
børnetilskud til uddannelsessøgende.
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Social- og Integrationsministeriet vurderer ikke, at der bør udarbejdes en
løsningsmodel for tilpasning af børnetilskudslovens regler til eIndkomst, idet:
 Begge de nævnte ordninger har et meget begrænset antal modtagere.
 Indtægtsreguleringen af særligt børnetilskud til pensionister af Social- og
Integrationsministeriet vurderes i fornødent omfang at kunne håndteres i
sammenhæng med en eventuel ændret eIndkomstmodel for social pension.
 Indtægtsreguleringen af tilskud til uddannelsessøgende vurderes af Social- og Integrationsministeriet at give betydelig plads til at tilrettelægge
praksis mest hensigtsmæssigt, herunder at give mulighed for at anvende
eIndkomst til at sikre en høj grad af automatisering af sagsbehandlingen.
På den baggrund vurderer Deloitte, at Udbetaling Danmarks kommende konkurrenceudsættelse af børnetilskudssystemet kan danne grundlag for at implementere de nødvendige krav til at understøtte en mere automatiseret
sagsbehandling.
Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling på børnetilskudsområdet.
Tabel 12. Initiativer for en model for øget automatisk sagsbehandling på børnetilskudsområdet
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Opfølgning på implementering af optimeret
advishåndtering (UDK)
B: Fastlæggelse af endelig sagsbehandlingsmodel
C: Konkurrenceudsættelse: Udbudsmateriale
(UDK)
D: Konkurrenceudsættelse: Udbud og implementering (UDK)

Jævnfør afsnit 5.1 har Udbetaling Danmark implementeret en model for optimerede arbejdsgange og processer angående håndtering af adviser, og der
bør således følges op på, om de forudsatte gevinster ved en mere effektiv
advishåndtering realiseres (initiativ A).
Med henblik på at fastlægge den endelige sagsbehandlingsmodel for børnetilskudsområdet forudsættes dette at foregå på samme tid, som en fremtidig
sagsbehandlingsmodel for social pension fastlægges (initiativ B).
Udbetaling Danmark forventer at igangsætte konkurrenceudsættelsen primo
2014, hvorfor eventuelle justeringer af lovgrundlaget bør synkroniseres i forhold til dette arbejde (initiativ C og D).
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6. De kommunale ydelsesområder

Deloitte anbefaler en række tiltag til at understøtte design
og implementering af en effektiv advishåndtering i kommunerne på kort sigt. Samtidig anbefales det, at der gennemføres en tæt koordinering mellem Beskæftigelsesministeriet,
KL og KOMBIT vedrørende fastlæggelse af ændrede sagsbehandlingsmodeller og systemmæssig realisering heraf.
Endvidere anbefaler Deloitte, at der gennemføres en foranalyse af organisatoriske muligheder for at understøtte effektivisering af de tre kommunale ydelsesområder, herunder
særligt i forbindelse med øget digitalisering.
I dette kapitel præsenteres først Deloittes vurdering af, hvordan der bedst
kan sikres implementering af effektiv advishåndtering på de kommunale
ydelsesområder på kort sigt.
Dernæst præsenteres Deloittes vurdering af muligheder og barrierer for øget
automatisering på de kommunale ydelsesområder, herunder timing i forhold
til den igangværende konkurrenceudsættelse i KOMBIT på sygedagpengeog kontanthjælpsområdet.
Og endelig præsenteres Deloittes perspektivering af mulighederne for en
mere effektiv organisering af de kommunale udbetalinger af sociale ydelser.

6.1. Implementering af effektiv advishåndtering
Deloittes analyse viser, at der er betydelig variation mellem, hvor mange
adviser kommunerne modtager årlig per ydelsesmodtager, ligesom der er
stor variation mellem antallet af stoppede ydelser, som kommunerne gennemfører på baggrund af advisbehandling.
Korrekt og effektiv håndtering af adviser i den løbende sagsbehandling udgør
således en udfordring for kommunerne samlet set, hvorfor der er behov for at
igangsætte initiativer på hvert af de tre kommunale ydelsesområder, der kan
sikre en effektiv håndtering af ændringer i borgernes forhold.
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Ligesom på Udbetaling Danmarks områder har også kommunerne via KOMBIT igangsat en konkurrenceudsættelse af KMD’s fagsystemer på henholdsvis sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 11 . I den forbindelse har KOMBIT oplyst, at et væsentligt formål med konkurrenceudsættelsen blandt andet
er at sikre anskaffelse af nye systemer, der i langt højere grad end i dag vil
kunne understøtte automatisk behandling af løbende ændringer.
Konkurrenceudsættelsesprocessen i KOMBIT er beskrevet nærmere i afsnit
6.2 med henblik på at vurdere mulighederne for at etablere en øget grad af
automatisering af sagsbehandlingen. I samme afsnit er der ligeledes beskrevet perspektiver for øget automatisering af sagsbehandlingen indenfor økonomisk friplads.
KOMBITs systemanskaffelse indenfor kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet samt perspektiverne for forbedret it-understøttelse på økonomisk friplads vurderes, jf. afsnit 6.2, umiddelbart tidligst at kunne være endeligt implementeret om cirka tre år. Derfor vurderer Deloitte, at der med fordel
kan igangsættes initiativer, der på kort sigt adresserer de nuværende udfordringer med advisopsætning og advisbehandling og dermed skaber grundlag
for at realisere de skitserede gevinster ved en mere effektiv advishåndtering.
Nedenfor skitseres Deloittes forslag til mulige initiativer på kort sigt.

6.1.1. Anbefalinger på kort sigt til implementering
af mere effektiv advishåndtering i kommunerne
Erfaringerne fra Udbetaling Danmarks etablering af effektiv advisopsætning
og advisbehandling viser, at det kræver en målrettet organisering, der understøtter:
 En relevant viden angående opsætning og behandling af adviser samt
løbende udvikling. Heri indgår både kompetencer indenfor de pågældende ydelsesområder, analytiske facilitatorer, der kan tilrettelægge og styre
udviklingsprocessen, og tekniske ressourcer med forståelse af fagsystemerne og mulighederne for opsætning heraf.
 Fastlæggelse af de rette kriterier for modtagelse af adviser (opsætning)
og effektiv implementering i systemerne.
 Etablering af effektive arbejdsgange for behandling af adviser og løbende
opfølgning på disse.
 Løbende ledelsesmæssig opfølgning på og prioritering af advisbehandlingen.

11

Med kontanthjælpsområdet menes alene ydelsen kontanthjælp og således ikke ydelser såsom
ledighedsydelse og fleksydelse, der ikke har været inkluderet i analysen.

79

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

På baggrund af analysen af kommunernes nuværende praksis og resultater i
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger vurderer Deloitte det
meget lidt sandsynligt, at alle enkelte kommuner på kort sigt vil være i stand
til at sikre en sådan organisering og indsats på de respektive ydelsesområder. Dette understøttes af, at analysen har afdækket store forskelle både på
kommunernes resultater vedrørende rettidigt stop af borgernes ydelser og på
kommunernes generelle praksis indenfor sagsbehandlingen, jf. både de
kvantitative og de kvalitative analyser i Deloittes Analyse af socialt snyd og
fejludbetalinger.
Denne variation i såvel resultater som indsats skal samtidig ses i lyset af, at
der hverken er systemmæssige eller lovgivningsmæssige barrierer for, at de
enkelte kommuner indfører samme gode praksis som de bedste kommuner.
Årsagerne skal således findes i andre forhold. I forbindelse med etablering af
en ny praksis for advisopsætning og advisbehandling har Udbetaling Danmark sat særligt fokus på at afsætte de nødvendige ressourcer og kompetencer samt ledelsesmæssig bevågenhed og prioritering til at sikre udvikling
og implementering af en effektiv advishåndtering.
For at adressere problemstillingerne vurderes der i høj grad at være behov
for at gennemføre en ensartet udviklingsindsats på tværs af kommuner og
ydelsesområder. Og da denne indsats samtidig vurderes at være relativt
ressourcekrævende for de enkelte kommuner, vurderer Deloitte, at det ikke
vil være omkostningseffektivt at lade hver enkelt kommune udvikle og implementere forbedringerne hver for sig.
I stedet vurderer Deloitte, at den mest effektive og effektfulde tilgang til at
realisere en effektiv advisopsætning og advisbehandling vil være at understøtte implementeringen på tværs af kommunerne.

Figur 10. Tre aspekter af effektiv
advisopsætning og -behandling

Som udgangspunkt for at understøtte en hensigtsmæssig tværgående kommunal implementering af effektiv advisopsætning og advisbehandling skal
der gennemføres initiativer rettet mod især tre aspekter, jf. figuren til venstre.
For det første skal der fastlægges de rette kriterier for modtagelse af adviser,
og for det andet skal kriterierne opsættes i systemerne. For det tredje skal
der designes og implementeres effektive processer for advisbehandling.
På den baggrund foreslår Deloitte, at følgende initiativer igangsættes:
 Udarbejdelse af tværkommunal vejledning om advisopsætning (opgave A
og B). Processen forud for udarbejdelse af vejledningen kan med fordel
tage udgangspunkt i de erfaringer, som Udbetaling Danmark har gjort sig
vedrørende UDK’s udviklingsproces for fastlæggelse af kriterier for advismodtagelse.
 Udarbejdelse af generiske bedste praksis-arbejdsgangsbeskrivelser og
tilhørende eksempelsamling af effektive processer for behandling af adviser (opgave C).
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 Etablering af implementeringsstøtte i kommunerne i relation til opsætning
af adviser samt design og implementering af effektive arbejdsgange. Implementeringsstøtten skal have særligt fokus på at sikre organisatorisk
forankring i de enkelte kommuner og fordrer således en ressourceindsats
i alle kommuner understøttet af eksempelvis et fælles ekspertteam på
tværs (opgave B og C).
Det understreges, at den væsentligste risiko for ikke at realisere gevinsterne
ved en mere effektiv advishåndtering skal findes i implementeringsindsatsen i
de enkelte kommuner. Der bør derfor løbende følges op på – herunder gennem målinger – i hvilket omfang kommunerne er i stand til at implementere
en effektiv advishåndtering og opnå de forudsatte resultater. En sådan opfølgning vil skabe grundlag for at vurdere behov for eventuelle justeringer
eller deciderede nye tiltag for at sikre implementeringen af en effektiv advishåndtering. Tilsvarende målinger gennemføres/bør gennemføres i relation
til effektiviseringen af advishåndteringen i Udbetaling Danmark.
I afsnit 6.3 er der foretaget en perspektiverende vurdering af de organisatoriske muligheder for at effektivisere sagsbehandlingen på de kommunale ydelsesområder og dermed understøtte realiseringen af potentialerne.

6.2. Øget automatisering i sagsbehandlingen
I det følgende præsenteres, hvordan den generiske sagsbehandlingsmodel
kan udmøntes på de respektive ydelsesområder i form af konkrete løsninger
til at realisere størst mulig grad af automatisering.
For hvert ydelsesområde præsenteres først en ændret sagsbehandlingsmodel, der anbefales implementeret på det pågældende ydelsesområde. Der vil
i modelbeskrivelsen være særligt fokus på anvendelse af eIndkomstregistret
som grundlag for automatisering af sagsbehandlingen. Derudover præsenteres også anbefalinger til anvendelse af data fra øvrige relevante registre.
Dernæst præsenteres i opsummerende form de væsentligste barrierer for
automatisering af sagsbehandlingen relateret til henholdsvis lovgivning, data/registre, selvbetjeningsløsninger og fagsystemer. Endvidere fremlægges
forslag til, hvordan de pågældende barrierer skal håndteres.
Med afsæt heri opstilles konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer der kan
gennemføres for at realisere den pågældende sagsbehandlingsmodel. I den
forbindelse er der særligt fokus på at skitsere, hvilke systemrelaterede initiativer der vurderes at skulle gennemføres for at understøtte en mere automatiseret sagsbehandling.
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6.2.1. Økonomisk friplads
Der pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning, der undersøger mulighederne for øget anvendelse af eIndkomstoplysninger til at automatisere sagsbehandlingen på økonomisk friplads.
I nedenstående tabel er der foretaget en opsamlende vurdering af de nuværende barrierer for automatisering på området økonomisk friplads samt forslag til håndtering af barriererne.
Tabel 13. Barrierer for automatisering på området økonomisk friplads
Forslag til håndtering af barrierer

1.

1.

Det vil skulle specificeres, præcis hvilke lovændringer der er nødvendige for at muliggøre øget anvendelse af eIndkomstregistret som beregningsgrundlag.

2.

Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer
muligheder og barrierer ved at anvende eIndkomst
til automatisk beregning af økonomisk friplads,
herunder eventuelle fordelingsmæssige konsekvenser.

Fagsystemer/
selvbetjening

Data/
registre

Lovgivning

Barrierer for automatisering
Den nuværende lovgivning på området økonomisk
friplads understøtter i dag ikke en automatiserbar
anvendelse af eIndkomst og forskudsopgørelsen,
idet fjernelse af borgernes oplysningspligt vil kræve
symmetrisk efterregulering af ydelsen, hvilket man
ikke har i dag.

-

1.

-

Der anvendes i dag i kommunerne forskellige
fagsystemer og selvbetjeningsløsninger, der alle
skal udvikles til at kunne håndtere mere automatiseret sagsbehandling.

1.

Deloitte anbefaler, at fagsystemerne udvikles til at
kunne håndtere øget automatiseret sagsbehandling.

Anbefalinger til løsning på mellemlang sigt
Det er Deloittes anbefaling, at der foretages en nærmere analyse med henblik på at fastlægge den detaljerede model på området, herunder både lovgivningsmæssigt, datamæssigt og systemmæssigt.
Analysen bør indeholde en samlet businesscase for realisering, der særligt
kan understøtte valg af præcist ambitionsniveau for den fremtidige løsning
(for eksempel hvilken grad af automatik der vil være hensigtsmæssig at indbygge i fagsystemerne udover automatiske træk fra eIndkomst). Endvidere
bør analysen omfatte en vurdering af, hvorvidt det på kort sigt kan svare sig
at påbegynde udvikling og implementering af en effektiv advishåndtering, jf.
afsnit 6.1, eller om de nye systemer tilstrækkelig hurtigt vil kunne understøtte
løbende behandling af ændringer i borgernes forhold.
Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling indenfor området økonomisk friplads.

82

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Tabel 14. Initiativer for en model for øget automatisk sagsbehandling indenfor området økonomisk friplads
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Businesscase for ny model for økonomisk
friplads (MBU)
B: Eventuel implementering af effektiv advishåndtering (kommunerne)
C: Mulig etablering af regel- og lovgrundlag
(MBU)
D: Leverandører justerer systemer slut ultimo
2014 (IST og KMD)

Den aktuelle status for it-understøttelsen af området økonomisk friplads adskiller sig på en række punkter fra de øvrige analyserede ydelsesområder i
både Udbetaling Danmark og kommunerne, idet der på området økonomisk
friplads findes mere end én leverandør af it-løsninger til kommunerne:
 IST Danmark, løsningen Dexter
 KMD, KMD Institution
 Egenudviklet løsning i Aarhus Kommune.
Ministeriet for Børn og Undervisning har været i dialog med leverandørerne
på området med henblik på at indsamle viden om, hvor langt de hver især er
udviklingsmæssigt i forhold til at understøtte automatiseret sagsbehandling
på baggrund af eIndkomst. Den opstillede tidsplan er blandt andet fastlagt på
baggrund af denne dialog, men forudsættes kvalificeret på baggrund af
nærmere analyser.
Det betyder, at der i tidligst i 2015 vil kunne etableres de systemmæssige
forudsætninger for en ændret og mere automatiseret ydelsesmodel, hvilket
dog også forudsætter, at ny lovgivning kan vedtages, og at de nødvendige itsystemer anskaffes af de enkelte kommuner.
Tages der udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings forventninger om gennemførelse af ny lovgivning, vil der være skabt et lovgivningsmæssigt godt udgangspunkt for at udvikle og implementere systemer, der
kan skabe markante forbedringer af sagsbehandlingen, herunder især vedrørende de nuværende udfordringer i forhold til advisopsætning og advisbehandling.
Deloitte anbefaler derfor, jf. ovenfor, at der gennemføres en fokuseret analyse i 3. kvartal 2013 angående strategi for effektiv understøttelse af sagsbehandlingen.
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6.2.2. Kontanthjælp
Der pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen,
der undersøger mulighederne for at anvende eIndkomstoplysninger til at
automatisere sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet.
I nedenstående tabel er der foretaget en opsamlende vurdering af de nuværende barrierer for automatisering på kontanthjælpsområdet samt forslag til
håndtering af barriererne.
Tabel 15. Barrierer for automatisering på kontanthjælpsområdet
Forslag til håndtering af barrierer

1.

1.

Der pågår i øjeblikket et analysearbejde i regi af
Arbejdsmarkedsstyrelsen, der undersøger mulighederne for at anvende eIndkomstoplysninger til at
automatisere sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet.

2.

Det foreslås, at det undersøges nærmere, om der
kan gennemføres regelforenkling, der generelt kan
understøtte øget automatisering.

1.

Det forventes ikke, at der kan skabes den nødven dige registerunderstøttelse i forhold til alle releva nte oplysninger.

2.

Løsningsinitiativet om bedre adg ang til formueop lysninger forventes delvis at kunn e adressere denne barriere.

1.

Der pågår i øjeblikket en konkurrenceudsættelsesproces i regi af KOMBIT (projektet Kommunernes
Ydelsessystem). KOMBIT har oplyst, at der i arbejdet er lagt op til øget automatisering indenfor de
nuværende lovgivningsmæssige rammer (for eksempel forhindrer et krav om skøn en automatisk
genberegning på baggrund af ændringer i eIndkomst). KOMBIT forventer, at systemet er fuldt udrullet ultimo 2016.

2.

Det foreslås, at der foretages en tæt koordinering
med det igangværende analysearbejde i Arbejdsmarkedsstyrelsen med fokus på a) at indarbejde
resultaterne af analyserne i KOMBITs kravspecifikation og b) at vurdere, om eventuelle lovgivningsmæssige forslag, der understøtter øget automatisering, helt eller delvis vil kunne understøttes
gennem en justering af det eksisterende fagsystem
(KMD Aktiv).

Den nuværende lovgivning på kontanthjælpsområdet understøtter i dag ikke en automatiserbar anvendelse af eIndkomst og forskudsopgørelsen, idet
der på kontanthjælpsområdet tages afsæt i helt aktuelle indkomstdata samt et meget bredt formuebegreb.
Kontanthjælpsområdet er kendetegnet ved en stor
grad af skøn både i forbindelse med ansøgning og
i forbindelse med løbende sagsbehandling.

1.

Der eksisterer ikke registre, de r kan u nderstøtte
væsentlige elementer i vurd eringen af be rettigelse
til ydelsen. Eksempelvis eksisterer der ikke et register over såkaldte sociale begivenheder.

2.

Der er umoden understøttelse af formueforhold,
hvilket blandt andet indebærer, at myndighederne
kun har adgang til enkeltopslag, at formueoplysninger kun opdateres én gang årlig, og at der ikke
er systemunderstøttelse af flere relevante formueoplysninger, jf. også kapitel 8.

1.

Fagsystemet på kontanthjælpsområdet kan på
nuværende tidspunkt ikke håndtere en mere automatiseret sagsbehandling.

Fagsystemer/
selvbetjening

Data/registre

Lovgivning

Barrierer for automatisering

Anbefalinger til løsning på lang sigt
KOMBIT forbereder et udbud af Kommunernes Ydelsessystem (KY), der skal
erstatte KMD Aktiv i kommunernes behandling af kontanthjælpssager.
I forbindelse med etableringen af kravspecifikationen for KY har KOMBIT
forholdt sig til de fremhævede problematikker fra Deloittes Analyse af socialt

84

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

snyd og fejludbetalinger, der omhandler bedre behandling af adviser. På den
baggrund er der i kravspecifikationen indarbejdet krav, der understøtter en
effektiv advisbehandling, herunder øget automatisering. Derfor er det KOMBITs forventning, at det nye it-system blandt andet vil indeholde beslutningsstøtte og i nogle sammenhænge automatiseret sagsbehandling indenfor
rammerne af den eksisterende lovgivning.
KY målrettes således den nuværende lovgivning og er derfor underlagt en
række lovgivningsmæssige barrierer på kontanthjælpsområdet i forhold til en
højere grad af automatisering på baggrund af ændrede registerdata. Eksempelvis vil ændrede indkomstoplysninger fra eIndkomst ikke give en automatisk genberegning af ydelsen, da der lovgivningsmæssigt er krav om, at der
skal finde et skøn sted, inden ydelsen ændres. Omvendt er det KOMBITs
forventning, at det nye system vil ændre ydelsesstørrelsen automatisk ved en
række skift mellem satser.
Det er ifølge KOMBIT aftalt, at den nødvendige organisatoriske forandring i
kommunerne bliver forankret og understøttet centralt i regi af KOMBIT. Det
har til formål at understøtte ensartethed i arbejdet og udbredelse af god
praksis på tværs af kommunerne. KOMBIT får også til opgave at designe en
passende opsætning i KY og at udføre efterfølgende vedligeholdelse, for
eksempel i forbindelse med nye adviser.
Ifølge de nuværende planer udrulles KY fra medio 2015. KOMBIT forventer,
at udrulningsfasen strækker sig over cirka 1½ år frem mod ultimo 2016. I
denne periode er det tænkt, at systemet gradvis udrulles til flere og flere
kommuner. Undervejs i udrulningsfasen vil det ifølge KOMBIT være muligt at
påbegynde realiseringen af de potentialer, der er forbundet med effektivisering af advisbehandlingen på kontanthjælpsområdet. Det må dog forventes,
at en fuld implementering af systemet og tilhørende arbejdsgange formentlig
først kan finde sted primo 2017.
Deloitte har ikke foretaget en nærmere vurdering af det kommende KY, herunder hvordan systemet kan adressere en række af de nuværende udfordringer i sagsbehandlingen. Det er KOMBITs forventninger til systemet, at
det kan adressere en række af de nuværende udfordringer i sagsbehandlingen, herunder advisopsætning og advisbehandling. Omfanget af automatisering er dog samlet set begrænset, hvorfor implementering af effektive arbejdsgange for sagsbehandlingen fortsat vil være et afgørende indsatsområde for at realisere potentialerne ved en bedre løbende sagsbehandling.
Med ovenstående afsæt er det Deloittes anbefaling, at der foretages en tæt
og meget aktiv koordinering mellem de igangværende analyseaktiviteter i
regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen og KOMBITs igangværende konkurrenceudsættelse af kontanthjælpsområdet. Endvidere er det anbefalingen, at der
med afsæt i analyseaktiviteterne i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen samt erfaringerne fra KOMBITs arbejde med kravspecifikation af KY foretages en sam-
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let analyse af mulighederne for regelforenkling, automatisering og øget digitalisering på kontanthjælpsområdet.
Med afsæt heri er der nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget
automatisk sagsbehandling indenfor kontanthjælp.
Tabel 16. Initiativer for en model for øget automatisk sagsbehandling indenfor kontanthjælp
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Analyse af barrierer og opstilling af løsningsforslag (AMS)
B: Analyse af optimeret advishåndtering
(KL/kommunerne)
C: Implementering af optimeret advishåndtering
(KL/kommunerne)
D: Analyse af regelforenkling, automatisering og
øget digitalisering (AMS)
E: Etablering af masterplan og businesscase for
effektivisering af adm. af kontanthjælp (AMS)
F: KY: Forberedelse og udbud (KOMBIT)
G: KY: Udvikling og overtagelse (KOMBIT)

De gennemførte analyser har vist, at det på kort sigt vil være hensigtsmæssigt at sikre implementering af optimeret håndtering af adviser i kommunerne
(initiativ B og C).
I forhold til det lange sigt vil der være behov for – med udgangspunkt i det
igangværende analysearbejde i Arbejdsmarkedsstyrelsen (initiativ A) – at
foretage en bredere analyse, der omfatter både regler, data og systemer
(initiativ D). Samlet vurderer Deloitte, at dette analysearbejde kan lede frem
til en masterplan for effektivisering af administrationen af kontanthjælpsområdet (initiativ E). Masterplanen skal sikre en udvikling på området, der er
afstemt på tværs af de forskellige centrale parter, herunder især Arbejdsmarkedsstyrelsen, kommunerne og KOMBIT.
Hvis analyser af regler, data og systemer først kan afsluttes primo, vil der
være meget kort tid til at indarbejde eventuelle afledte krav og forventninger
til KOMBITs kommende KY i kravspecifikationen for systemet. Der bør dog
foretages en vurdering af de ekstra omkostninger, der er forbundet med
eventuelle nye krav. Det vil derfor være Deloittes forslag, at KOMBIT inddrages tæt i analysen, så afledte krav løbende identificeres og medtages i
KOMBITs arbejde.
Endelig bør det overvejes – med tidshorisonten primo 2017 for implementering af nyt fagsystem fra KOMBIT in mente – om det vil være rationelt at rea86
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lisere hele eller dele af en ny model på området tidligere end 2017 baseret
på de eksisterende systemer eventuelt i en justeret form. Det er derfor Deloittes anbefaling, at der i tilknytning til formulering af en ændret model og masterplan udarbejdes en businesscase, der belyser potentialet knyttet til en
hurtig (delvis) implementering af de nye regler (initiativ E). Det vil være afgørende for muligheden for at opstille en positiv businesscase, at der kan identificeres et markant ydelsespotentiale og/eller administrativt potentiale afledt af
den ændrede model, idet businesscasen, inklusive risici vil skulle tjene sig
hjem indenfor 1½-3 år.

6.2.3. Sygedagpenge
Arbejdsmarkedsstyrelen har oplyst, at det tværministerielle sygedagpengeudvalg har foreslået en øget digitaliseringen af sygedagpengeområdet,
blandt andet ved anvendelse af data fra eIndkomst.
Udvalget har skitseret en model, hvor opgørelsen af både beskæftigelseskrav og beregningsgrundlag som hovedregel skal foretages på baggrund af
oplysninger fra eIndkomstmodellen. Modellen indgår som led i regeringens
forhandlinger om en sygedagpengereform.
Det er forventningen, at opgørelsen af beskæftigelseskravet for lønmodtagere kan foretages automatisk i 98 procent af tilfældene, mens beregningen af
sygedagpengesatsen for lønmodtagere kan automatiseres i 95 procent af
tilfældene.
Efter indførelsen af nyt beskæftigelseskrav og nye beregningsregler på baggrund af oplysninger fra eIndkomst vil en væsentlig barriere for straksafgørelser være håndteret.

Data/registre

Lovgivning

Tabel 17. Barrierer for automatisering på sygedagpengeområdet
Barrierer for automatisering

Forslag til håndtering af barrierer

1.

Den nuværende lovgivning på sygedagpengeområdet understøtter i dag ikke i dag en automatiserbar anvendelse af eIndkomst, idet optjeningsretten
beror på, at der er tale om uafbrudt beskæftigelses,
hvilket ikke kan tjekkes i eIndkomst.

1.

Det tværministerielle sygedagpengeudvalg har
foreslået en model, der indgår i regeringens forhandlinger om en ny sygedagpengereform.

2.

Arbejdsmarkedsstyrelsen overvejer formulering af
eventuel ny lovgivning for sygedagpengeområdet,
der dog afventer politisk forhandling af sygedagpengereform.

Der foreligger ikke et samlet billede af, hvilke
yderligere oplysningstyper der bedst vil kunne
medvirke til at løfte automatiseringsniveauet i ekstra omfang. Men som eksempel fremhæver Arbejdsmarkedsstyrelsen adgang til oplysninger om
feriegodtgørelse.

1.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at den er i
dialog med Dansk Arbejdsgiverforening om adgangen til oplysninger om feriegodtgørelse. Det foreslås, at det undersøges nærmere, hvilken anden
registerunderstøttelse der vil kunne øge automatiseringsgraden.

1.
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Fagsystemer/
selvbetjening

1.

Fagsystemet på sygedagpengeområdet kan på
nuværende tidspunkt ikke håndtere en mere automatiseret sagsbehandling.

1.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at der arbejdes på en såkaldt kogebog, der beskriver, hvordan
der kan sikres it-understøttelse af eIndkomstmodellen på sygedagpengeområdet. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af sommeren 2013. Herefter
skal der foretages en egentlig systemtilretning.

Anbefalinger til løsning
Det tekniske udgangspunkt for ændringerne mod et mere digitaliseret sygedagpengeområde er indberetningssystemet NemRefusion, der blev obligatorisk fra 1. september 2011. Hovedparten af alle sygedagpengesager indberettes via løsningen 12 .
NemRefusion understøtter, at alle nødvendige oplysninger til brug for oprettelse af sygedagpengesagen indberettes, og at de valideres digitalt for at
sikre de meste korrekte oplysninger. Der sker en digitalt afhentning af de
indberettede data, og på den baggrund oprettes automatisk en sygedagpengesag i kommunens fagsystem. NemRefusion erstatter således de tidligere
papirblanketter, der krævede dobbelt underskrift, idet både arbejdsgivere og
borgere skulle underskrive dem. Endvidere fjernes kommunernes manuelle
arbejde med at modtage papirblanketterne og indtaste dem i fagsystemet.
Siden indførelsen af NemRefusion er der arbejdet på at få tilpasset lovgivningen til de digitale muligheder. Som følge af en ændring af sygedagpengeloven skete der per 2. april 2012 en ensretning af anmeldelses- og anmodningsfrister i sygedagpengeloven, så der kunne opnås en bedre udnyttelse af
NemRefusion. Endvidere blev det fra 2. juli 2012 muligt at samle oplysningsskema og underretningsbrev og sende det fra NemRefusion til borgerne, det
vil sige uberørt af menneskehånd. Udsendelsen finder sted umiddelbart efter
arbejdsgivers/a-kassens anmeldelse af borgernes sygefravær i NemRefusion. Ændringerne har samlet set betydet lettelser for borgerne, arbejdsgiverne og kommunerne.
Udover NemRefusion anvender kommunerne også et sagsbehandlingssystem på sygedagpengeområdet, hvilket er under konkurrenceudsættelse i
KOMBIT. Herfra oplyses det, at kravspecificeringsfasen forventes afsluttet
ultimo 2013, hvorefter der skal gennemføres offentligt udbud og vælges leverandør, der efterfølgende skal udvikle det nye system, inden det kan udrulles
til alle kommuner.
Med det udbudte system lægges der op til en ny løsning, der muliggør brug
af automatiseret sagsbehandling og straksafgørelse i ukomplicerede sager.
Det er KOMBITs forventning at nå en automatiseringsgrad på 70 procent af

12

Der er her tale om sygedagpengesager, hvor den sygemeldte enten er ansat som
lønmodtager hos en arbejdsgiver, er selvstændigt erhvervsdrivende eller er dagpengeberettiget
ledigt medlem af en a-kasse.
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sagerne på sygedagpengeområdet i løbet af et par år indenfor de nuværende
lovgivningsmæssige rammer. I den forbindelse fremgår det af projektets
businesscase, at der forventes en besparelse på 40 procent af de administrative ressourcer tilknyttet sagsbehandlingen. Løsningen vil indeholde et selvbetjeningssystem til at styrke kommunikationen med borgerne.
Udover ansvaret for tilvejebringelse af it-systemet er det endvidere aftalt
kommunerne imellem, at KOMBIT får ansvar for en central konfiguration af
systemet, herunder i forhold til at håndtere adviser 13 , vedligeholde konfigurationen, designe arbejdsgangene knyttet til anvendelse af systemet og implementere både it-system og tilhørende arbejdsgange i de enkelte kommuner.
Samlet set forventer KOMBIT således en markant forbedring af understøttelsen af sagsbehandlingen relateret til både ansøgningssituationen og de løbende ændringer, blandt andet gennem en høj grad af automatisering af
sagerne. Ud fra dette udgangspunkt vil systemet således i høj grad kunne
medvirke til at adressere de nuværende udfordringer med advisopsætning og
advisbehandling. Samtidig vurderer Arbejdsmarkedsstyrelsen, at en vedtagelse af planerne om øget digitalisering, der er indeholdt i sygedagpengereformen, for lønmodtagere vil resultere i, at opgørelse af beskæftigelseskravet
for ret til sygedagpenge kan foretages automatisk i 98 procent af tilfældene,
mens beregningen af sygedagpengesatsen kan automatiseres i 95 procent af
tilfældene.
En sådan lovgivningsmæssig ændring er p.t. ikke inkluderet i udbudsplanerne for sygedagpengesystemet.
Systemet forventes udrullet til alle kommuner i løbet af 2016, og hertil må
påregnes en vis periode med indkøring af det nye system og implementering
af effektive arbejdsgange. En fuld implementering af systemet og tilhørende
arbejdsgange kan derfor formentlig finde sted primo 2017. Hvis de skitserede
lovændringer i sygedagpengereformen vedtages – og dermed skal indarbejdes i udbudsplanerne – vil tidshorisonten rykkes yderligere.
Med ovenstående afsæt er det Deloittes anbefaling, at der foretages en tæt
og meget aktiv koordinering mellem de igangværende analyseaktiviteter i
regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen, KL og KOMBITs igangværende konkurrenceudsættelse af sygedagpengeområdet. Endvidere er det anbefalingen, at
der foretages en nærmere analyse med henblik på at fastlægge den detaljerede model på området, herunder både lovgivningsmæssigt, datamæssigt og
systemmæssigt.
Analysen bør indeholde en samlet businesscase for realisering, der især kan
understøtte valg af præcist ambitionsniveau for den fremtidige løsning (for
13

Advis skal i denne sammenhæng forstås konceptuelt som hændelser, fx ændringer i
borgernes forhold – og ikke som den konkrete teknologi, der i dag kendes fra KMD Sag.
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eksempel hvilken grad af automatik der er hensigtsmæssig at indbygge i
fagsystemet udover automatiske træk fra eIndkomst).
Med afsæt heri er nedenfor opsummeret de væsentligste initiativer relateret
til det videre arbejde med at udvikle og implementere en model for øget automatisk sagsbehandling indenfor sygedagpengeområdet.
Tabel 18. Initiativer for model for øget automatisk sagsbehandling indenfor sygedagpengeområdet
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Kogebog for it-understøttelse (AMS)
B: Analyse af optimeret advishåndtering (KL og
kommunerne)
C: Implementering af optimeret advishåndtering
(KL og kommunerne)
D: Analyse af regelforenkling, automatisering og
øget digitalisering (AMS)
E: Etablering af masterplan og businesscase for
effektivisering af adm. af sygedagpenge (AMS)
F: Sygedagpengereform, tidligst 1. januar 2014
(AMS)
G: Sygedagpengesystem: Kravspecifikation
(KOMBIT)
H: Sygedagpengesystem: Udbud, udvikling og
udrulning (KOMBIT)

De gennemførte analyser viser, at det på kort sigt er hensigtsmæssigt at
sikre en optimeret håndtering af adviser i kommunerne (initiativ B og C).
I forhold til det lange sigt vil der være behov for at foretage en bredere analyse, der omfatter både regler, data, systemer og organisering (initiativ D).
Samlet skal dette analysearbejde lede frem til en masterplan for effektivisering af administrationen af sygedagpengeområdet (initiativ E). I forhold til
dette arbejde vurderes det at være centralt:
 At der i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejde vedrørende
eIndkomst foretages en analyse af datagrundlaget i eIndkomst set specifikt i forhold til de nye regler og love på området.
 At det endvidere i tæt sammenhæng med Arbejdsmarkedsstyrelsens
igangværende analysearbejde afklares, om der er mulighed for at tilvejebringe lovhjemmel til at træffe automatiske afgørelser.
Masterplanen skal sikre en udvikling på området, der er afstemt på tværs af
de forskellige centrale parter.
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Hvis analyserne af regler, data og systemer er afsluttet ultimo oktober 2013,
vil der være et meget kort tidsrum til at indarbejde eventuelle afledte krav og
forventninger til KOMBITs kommende sygedagpengesystem i kravspecifikationen for systemet. Det vil derfor være Deloittes forslag, at KOMBIT inddrages tæt i analysen, så afledte krav løbende identificeres og medtages i
KOMBITs arbejde.
Endelig bør det overvejes – med tidshorisonten 2017 for implementering af
nyt fagsystem fra KOMBIT in mente – om det vil være hensigtsmæssigt at
realisere hele eller dele af en ny model på området tidligere end 2017 baseret på de eksisterende systemer eventuelt i en justeret form. Det er derfor
Deloittes anbefaling, at der i tilknytning til formulering af den ændrede model
udarbejdes en businesscase og masterplan, der belyser potentialet knyttet til
en hurtig (delvis) implementering af de nye regler (initiativ E). Det vil være
afgørende for muligheden for at opstille en positiv businesscase, at der kan
identificeres et markant ydelsespotentiale og/eller administrativt potentiale
afledt af den nye model.

6.3. Organisering af effektiv sagsbehandling
Sagsbehandling af sociale ydelser er især relateret til to hovedprocesser,
henholdsvis behandling af ansøgning om ydelse og løbende sagsbehandling
af ændringer i ydelsesmodtageres forhold.
For begge processer gælder det, at en effektiv og korrekt sagsbehandling er
afhængig af effektive arbejdsgange, effektiv organisering (herunder ledelsesfokus og kompetencer), smidige og procesunderstøttende it-systemer, adgang til data i registre samt lovgivningsmæssige rammer for eksempelvis
objektive kriterier for tildeling af ydelser på de områder, hvor det er muligt og
hensigtsmæssigt.
I afsnit 6.1 er der fremlagt mulige forslag til på kort sigt at optimere kommunernes løbende sagsbehandling i form af advisopsætning og advisbehandling. Forslagene er – indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer –
særligt rettet mod at designe effektive processer og sikre opsætning af systemer, så der modtages de rette adviser. Samtidig er det påpeget, at den
største risiko for, at tiltagene ikke opnår den ønskede effekt, vurderes at ligge
i implementeringsindsatsen og den organisatoriske forankring i de enkelte
kommuner.
Ligeledes er der i afsnit 6.2 fremlagt en række mulige modeller for øget automatisering af sagsbehandlingen på flere ydelsesområder særligt knyttet til
eIndkomstregistret.
På baggrund heraf foretages i det følgende en perspektivering af mulighederne for en effektiv organisering af den kommunale sagsbehandling af soci-
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ale ydelser. Perspektiveringen har særligt fokus på de organisatoriske forudsætninger for at sikre en vellykket implementering og videreudvikling af de
skitserede løsningsinitiativer for sagsbehandlingen, henholdsvis bedre advisopsætning og advisbehandling samt højere grad af automatisering i sagsbehandlingen.

Mulige modeller for organisering af effektiv sagsbehandling
Som udgangspunkt for at skitsere de organisatoriske forudsætninger for realisering af løsningsforslag og potentialer indenfor sagsbehandlingen af de
kommunale ydelsesområder belyses to grundlæggende forskellige organisatoriske modeller:
1. Uforandret organisering, det vil sige, at kommunerne vedbliver med at
have ansvaret for sagsbehandling og tildeling af sociale ydelser, herunder
implementering af nye tiltag og udbredelse af god praksis.
2. Konsolidering af opgavevaretagelsen i en landsdækkende myndighed
(kommunal eller statslig), det vil sige, hvor én samlet aktør varetager ansvaret for opgaveløsningen (eller dele heraf), som det for eksempel kendes i dag i Udbetaling Danmark.
Modellerne er udtryk for yderpunkter i en mulig fremtidig organisering, og der
er afledte fordele og ulemper ved begge modeller.Som grundlag for en nærmere belysning af de to modeller er der gennemført en analyse af karakteristika og tendenser ved de nuværende tre kommunale ydelsesområder (kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads) og opgaveløsningen knyttet
hertil. I forlængelse heraf er der gennemført en foreløbig og overordnet analyse af fordele og ulemper ved hver model.

Karakteristik og tendenser – kommunale ydelsesområder
Set på tværs af de tre kommunale ydelsesområder gør der sig en række
tendenser gældende, der har betydning for, hvordan sagsbehandlingen på
områderne bedst organiseres.
Udbredelse af obligatorisk selvbetjening
Der er generelt set stort fokus på at øge omfanget af borgernes selvbetjening
dels med henblik på at skabe bedre og mere fleksibel adgang til det offentlige
for borgerne, dels for at effektivisere manuelle arbejdsgange relateret til at
behandle henvendelser og ansøgninger.
Økonomisk friplads er således omfattet af bølge 2 i bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening, mens sygedagpenge er omfattet af bølge 4 for obligatorisk
selvbetjening for borgere. Der forventes etableret en selvbetjeningsløsning
for borgere i forbindelse med den nye sygedagpengeløsning via KOMBIT.
Selvbetjening for arbejdsgivere, a-kasser og selvstændige har på sygedagpengeområdet (via NemRefusion) været en realitet siden 1. september 2011.
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På kontanthjælpsområdet er der i dag etableret en selvbetjeningsløsning,
hvor den nuværende digitaliseringsgrad dog vurderes at være begrænset.
Kontanthjælp indgår som en del af bølge 4 i bølgeplanen for overgang til
obligatorisk digital kommunikation, og det forventes, at der etableres en ny
selvbetjeningsløsning i forbindelse med det igangværende KY-projekt 14 .
Samlet set er der således initiativer i gang, der har til formål dels at reducere
antallet af fysiske blanketter og afledte manuelle arbejdsgange, dels at reducere behovet for fysisk borgerkontakt markant 15 .
Øget automatisering af sagsbehandlingen
Jævnfør afsnit 5.2 og 6.2 ses der i stigende grad på mulighederne for øget
automatisering af sagsbehandlingen på områder, hvor kriterierne for berettigelse til en ydelse er objektive, og hvor data til at bestemme berettigelsen er
autoritative og entydige i forhold til deres fortolkning.
Det gælder for eksempel på sygedagpengeområdet, hvor der overvejes regelforenkling, der understøtter øget brug af eksisterende data i eIndkomstregistret, hvilket medfører muligheder for øget automatisering af sagsbehandlingen. For lønmodtagere forventes dette at resultere i, at opgørelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge kan foretages automatisk i 98
procent af tilfældene, mens beregningen af sygedagpengesatsen kan automatiseres i 95 procent af tilfældene.
Tilsvarende vurderes muligheder for ændringer i lovgivningen med henblik på
at øge automatiseringen i sagsbehandlingen for økonomisk friplads.
På kontanthjælpsområdet gennemfører Arbejdsmarkedsstyrelsen p.t. en
analyse af barrierer og muligheder for øget digitalisering af området, herunder på visse delområder også automatisering af sagsbehandlingen.
Endvidere sker der – uafhængigt af lovgivningen – løbende udvikling af itunderstøttelsen på ydelsesområderne med henblik på at sikre større grad af
automatisering af dataflow på tværs af systemer, herunder mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer.
Konsekvenserne af dette er først og fremmest muligheder for at realisere
betydelige effektiviseringspotentialer i de offentlige myndigheder, hvilket
blandt andet får betydning for antallet af medarbejdere i de kommunale ydelsesenheder. For eksempel må øget automatisering på en del af sagsbehandlingsområdet vedrørende sygedagpenge forventes at reducere behovet for
administrative ressourcer i sagsbehandlingen i de enkelte kommuner.

14

Digitaliseringsstyrelsen: Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den offentlige sektor
(2012).

15

Det bemærkes, at der ikke vil kunne sikres 100 procent afskaffelse af fysisk borgerkontakt i
forbindelse med ansøgninger, blandt andet på grund af manglende læse-, skrive-, sprog- og IKTfærdigheder.
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Standardiseret og objektiv sagsbehandling
På baggrund af blandt andet Udbetaling Danmarks etablering er der skabt et
øget fokus på at sikre ensartet sagsbehandling på områder, der er kendetegnet ved at være mindre afhængig af skøn, men i stedet kan baseres på objektive eller tilnærmelsesvis objektive kriterier.
De foreløbige erfaringer fra Udbetaling Danmarks idriftsættelse viser, at det
er lykkedes Udbetaling Danmark at etablere effektive og ensartede processer
for sagsbehandlingen på et niveau, som Deloitte vurderer ligger udover det,
der kan forventes realiseret i de kommunale ydelsesenheder. Da der endnu
ikke foreligger opgørelser af effekten af Udbetaling Danmarks indsats, er det
endnu for tidligt at konkludere på dette.
Særligt sygedagpengeområdet er allerede på nuværende tidspunkt karakteriseret ved en høj grad af objektivitet og standardiserede vurderinger jævnfør
mulighederne for at etablere automatisk sagsbehandling på en meget stor
del af sagerne.
Det samme gælder i vidt omfang for økonomisk friplads, hvor der dog er afhængigheder til den kommunale fastsættelse af søskendetilskud og behandlings- og socialpædagogisk fripladstilskud, hvor især de sidste to fastsættes
på baggrund af en individuel vurdering.
På kontanthjælpsområdet er visse dele af sagsbehandlingen ligeledes relativt
standardiseret og objektivt baseret (herunder især opgaver knyttet til selve
ydelsesudbetalingen), mens der for andre dele er tale om en meget borgerspecifik og skønsbaseret sagsbehandling.
Løbende udvikling og justering af opgaveløsningen
Behovet for løbende at justere og tilpasse opgaveløsningen til ændringer i
eksempelvis lovgivning, borgeres forventninger og nye systemer er stadig
stigende.
Det kan udfordre kommunerne, herunder især kommuner, hvor der ikke er
tilstrækkelige ressourcer til at prioritere et sådant udviklingsarbejde eller løbende afsætte tilstrækkelige ledelsesmæssige ressourcer til at sikre vellykket
implementering af en given ny praksis.
Dette er blandt andet en af grundene til, at kommunerne via KOMBIT er gået
sammen om udvikling af nyt sygedagpengesystem og det nye KY, hvorved
det er formålet, at der fra systemet kan opsættes de relevante adviser mv.
Vurdering af modeller for effektiv organisering af sagsbehandlingen
På baggrund af disse tendenser er der foretaget en overordnet vurdering af,
hvordan organiseringen af de tre kommunale ydelsesområder bedst muligt
understøttes organisatorisk med henblik på at:
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 Sikre en mere ensartet administration af sagsbehandlingen på de ydelsesområder, hvor opgaveløsningen i meget høj grad er objektiv og standardiserbar.
 Sikre den nødvendige løbende udvikling og implementering af nye optimeringstiltag i sagsbehandlingen, herunder særligt digitalisering og det afledte behov for nye arbejdsgange og arbejdsformer.
 Opretholde en tilstrækkelig faglig og opgavemæssig volumen på ydelsesområder, hvor sagsbehandlingen potentielt set vil være karakteriseret ved
en meget høj grad af automatisering – og dermed behov for færre manuelle ressourcer end i dag.
Der er nedenfor foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved henholdsvis
modellen ”Uforandret organisering” (model 1) og ”Konsolidering i én landsdækkende myndighed” (model 2).
Det understreges, at der er tale om en foreløbig og ikke udtømmende vurdering. Det vil således kræve en nærmere analyse at belyse de fremhævede
forhold, jf. også Deloittes anbefalinger nedenfor. Ligeledes er de to modeller
– som nævnt indledningsvis – udtryk for to yderpunkter i en mulig fremtidig
organisering, og modellerne er således ikke nødvendigvis de eneste relevante modeller.
Tabel 19. Fordele og ulemper ved grundmodellerne
Model 1. Uforandret organisering
Fordele

 Muligt at tilpasse arbejdsgange og styring til lokale
forhold.
 Mulighed for at understøtte et tværfagligt miljø.
 Ydelsesadministrationen holdes tæt på den borgernære faglige sagsbehandling og andre kommunale myndigheder, for eksempel jobcentret og socialforvaltningen for kontanthjælpsmodtagere og jobcentret
for sygedagpengemodtagere, der skal have en aktiv
sygeopfølgning.
 Systemanskaffelsesinitiativer i KOMBIT er allerede i
gang med henblik på at understøtte businesscasen ved
eksempelvis øget automatisering.
 Lokalkendskab understøtter den tværgående socialfaglige indsats, hvilket kan være en fordel for de svageste
borgere.

Ulemper

 Risiko for, at nuværende uhensigtsmæssige variationer
i opgaveløsningen vil fortsætte og således ikke samlet
set følger en ellers fastlagt god praksis. Indførelsen af
nye systemer om tidligst tre år i regi af KOMBIT kan
bidrage til at minimere dette, omend de enkelte kommuner dog fortsat vil have mulighed for at implementere egen praksis.
 Angående implementering af god praksis for advisopsætning og advisbehandling, jf. afsnit 6.1, er det ikke
omkostningseffektivt at skulle gennemføre samme type
indsats (opsætning af adviser og design af arbejdsgange for behandling af adviser) i hver enkelt kommune set i forhold til at skulle gøre det ét sted. Dette vil
tidligst om tre år blive minimeret på sygedagpenge- og

95

Model 2. Konsolidering i én landsdækkende myndighed
 Bedre muligheder for at definere og implementere god
praksis på en tilpas ensartet måde, fx advisopsætning
og arbejdsgange for advisbehandling.
 Stordriftsfordele knyttet til varetagelse af samlet sagsbehandlingsopgave på tværs af flere ydelsesområder,
for eksempel i forhold til kapacitetsudnyttelse og mulighed for specialisering.
 Muligt at understøtte fagligt solidt miljø ved at samle
kompetencerne ét sted, herunder mulighed for større
grad af ledelsesmæssig bevågenhed på opgaveløsningen, hvilket ligeledes skaber gode forudsætninger for
implementering af de kommende nye fagsystemer som
erstatning for advishåndteringen.
 Bedre grundlag for at realisere businesscasen ved
udviklingstiltag, fx øget automatisering, da ny itunderstøttelse og de medfølgende arbejdsgange alene
skal implementeres ét sted.
 Risiko for uhensigtsmæssige snitflader til det lokale
niveau alt afhængigt af konkret model for opgavefordeling.
 Risiko for tab af helhedsorienteret indsats ved at fjerne
ydelsesadministrationen fra den borgernære sagsbehandling og de kommunale myndigheder, for eksempel
jobcentret og socialforvaltningen for især kontanthjælpsmodtagere.
 Risiko for negative konsekvenser for samarbejde,
koordinering, vidensdeling og sammenhæng til mere
fagligt betonede opgaver på henholdsvis sygedagpengeområdet (fx sygeopfølgning), kontanthjælpsområdet
(fx den beskæftigelsesrettede indsats) og økonomisk
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Model 1. Uforandret organisering
kontanthjælpsområdet via de nye systemer.
 Der er risiko for, at kommunale ydelsesenheder bliver
fagligt og ressourcemæssigt sårbare i de tilfælde, hvor
øget automatisering af sagsbehandlingen vil reducere
det administrative ressourcebehov.

Model 2. Konsolidering i én landsdækkende myndighed
friplads (fx de øvrige typer tilskud).
 Ikke en effektiv organisering af de opgaver, hvor der
kræves regelmæssig fysisk borgerkontakt.
 Implementeringsomkostninger ved overflytning af
ydelsesområder til én aktør (overflytning af ressourcer).

På baggrund af de skitserede fordele og ulemper ved de to grundmodeller
anbefaler Deloitte, at der gennemføres en analyse af organisatoriske muligheder for at understøtte effektivisering af de tre kommunale ydelsesområder,
herunder særligt i forbindelse med øget digitalisering.
Analysen bør blandt andet have til formål at afdække de væsentligste behov
og udfordringer relateret til en effektiv sagsbehandling og afledt heraf indeholde en vurdering af, i hvilket omfang organisatoriske tiltag kan bidrage til at
adressere udfordringerne. Analysen vil naturligt tage udgangspunkt i de
ovenfor nævnte tre ydelsesområder, men det bør vurderes, hvorvidt analysen
med fordel også kan inkludere beslægtede ydelsesområder som for eksempel ledighedsydelse og flexydelse.
En sådan analyse kan blandt andet omfatte:
 Karakteristik af opgaverne på de enkelte ydelsesområder i forhold til at
vurdere deres objektivitet og standardiserbarhed.
 Vurdering af ydelsesadministrationens sammenhæng til den faglige sagsbehandling på de tre ydelsesområder.
 Vurdering af, hvorvidt en effektiv opgaveløsning beror på behov for fysisk
nærhed til borgerne, og hvilken betydning forskellige organisatoriske modeller vil have for den borgeroplevede service.
 Beskrivelse og vurdering af centrale fremadrettede tendenser på de
kommunale ydelsesområder, for eksempel i forhold til fremadrettet digitalisering og ændringer i lovgivningen, og hvilken betydning det kan have for
organiseringen af ydelsesområderne.
 Vurdering af muligheder for at udnytte stordriftsfordele relateret til mere
ensartet sagsbehandling og bedre kapacitetsudnyttelse på ydelsesområderne.
 Vurdering af mulighederne for at sikre det nødvendige faglige miljø på
ydelsesområderne fremadrettet.
 Vurdering af betydningen af den igangværende konkurrenceudsættelse
på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet for en effektiv organisering
af sagsbehandlingen.
 Opstilling af relevante modeller for en fremtidig effektiv organisering af de
kommunale ydelsesområder, herunder skitsering af forskellige muligheder
for opgavesplit mellem en central opgavevaretagelse og en lokal.
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 Vurdering af forskellige organisatoriske modellers afhængigheder i forhold
til en fremadrettet organisering af kontrolindsatsen, jf. kapitel 7.
 Overordnet potentialevurdering af effektivitetsgevinster og omkostningsniveau for forskellige organisatoriske modeller.
En analyse bestående af ovenstående elementer vurderes at kunne gennemføres på cirka 3-4 måneder.
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7. Fællesoffentlig kontrol

Berørte ydelsesområder
Initiativet sigter på at sikre mere
effektiv udsøgning af kontrolsager på følgende ydelsesområder:
Kommunale
 Økonomisk friplads
 Kontanthjælp
 Sygedagpenge
Udbetaling Danmark
 Boligstøtte
 Pension
 Børnetilskud
 Barselsdagpenge

VAS
VAS er navnet på et it-system,
der hjælper sagsbehandlere i
landets kommuner i forbindelse
med behandlingen af sager om
sygedagpenge. VAS foretager en
automatisk kontrol af det sygefravær, som en virksomhed anmelder via NemRefusion på Virk.dk.
I tilfælde af atypisk sygefravær vil
VAS automatisk supplere anmeldelsen med et advis til kommunen om at være særlig opmærksom på sagen. Adviset kan sammen med anmeldelsen ses i
kommunens sagsbehandlingssystem.
Kilde: http://www.ams.dk/Love-ogRegler/Tilsyn-og-kontrol/Tilsyn-ogkontrol-kommuner/Validering-afatypisk-sygefravaer-VAS.aspx.

Tilgangen til udsøgning af kontrolsager er i dag varierende
på tværs af kommunegrænser og mellem kommuner og
Udbetaling Danmark. Deloitte vurderer, at der vil være et
markant potentiale knyttet til en mere samlet, prioriteret og
it-understøttet kontrolindsats. På den baggrund anbefaler
Deloitte en højere grad af konsolidering af kontrolindsatsen
centralt, så kontrollen af både de kommunale ydelsesområder og Udbetaling Danmarks ydelsesområder samtænkes.
Lignende tilgang til kontrolindsatsen kan samtidig observeres i andre nordiske lande.
En central løftestang for en mere effektiv administration og mere korrekte
udbetalinger på det sociale område er, at den manuelle del af både sagsbehandlingen og kontrolindsatsen fokuseres på de sager, hvor der er størst
risiko for fejl eller snyd, og hvor sagerne har det største økonomiske potentiale for samfundet.
Udover den løbende sagsbehandling og kontrol knyttet til den enkelte sociale
ydelse vil en bedre kontrolindsats også understøtte, at der ikke forekommer
fejl og snyd knyttet til de registerdata, der udgør grundlaget for vurderingen af
borgernes berettigelse til sociale ydelser, fx oplysninger i CPR. I forlængelse
heraf er det afgørende for en omkostningseffektiv kontrolindsats, at de manuelle sagsbehandlings- og kontrolressourcer i størst muligt omfang fokuserer på de sager, hvor risikoen for fejl og snyd er størst.
En mere risikobaseret fokusering af sagsbehandlingen og kontrolindsatsen
forudsætter en effektiv it-understøttelse, der gennem udsøgning kan identificere netop de ansøgere eller ydelsesmodtagere, hvor risikoen for fejl og snyd
er størst. Sådanne typer af løsninger kendes allerede i dag:
 SKAT har gennem de seneste år segmenteret borgere og virksomheder
for at fokusere kontrolressourcerne på højrisikogrupper. Den videns- og
risikobaserede fokusering har ifølge SKAT betydet en stigning i det samlede antal af skatteydere, som angav korrekt skat fra indkomståret 2006 til
2008. Endelig faldt antallet af borgere, der bevidst snød i skat med 50 %
fra 2006 til 2008. Skattegabet (mistet provenu) for hele befolkningen udgjorde hhv. 1,6 og 1,1 i mia. kr. i 2006 og 2008.
 AMS har etableret den såkaldte VAS (validering af atypisk sygefravær). I
forbindelse med ansøgning om sygedagpenge foretager VAS automatisk
kontrol af det sygefravær, som en virksomhed anmelder via NemRefusion, og dermed gør sagsbehandleren opmærksom på ansøgninger med
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et mistænkeligt sygefraværsmønster. Systemet er fortsat under justering i
forhold til at sikre, at der kun identificeres relevante ansøgninger.

Et udsøgningssystem kan
gennem samkøring af oplysninger om ydelsesmodtagere udpege sager, der ud fra risiko og
væsentlighed bør gennemgå en
mere tilbundsgående kontrol af
borgernes forhold og berettigelse
til ydelser.

Der er ved udenrigstjenestens
bistand indsamlet internationale
erfaringer vedrørende kontrol af
sociale ydelser i Norge, Sverige,
Finland og Australien.

 Udbetaling Danmark planlægger at anvende segmentering af ansøgere
baseret på en vurdering af risikoen for, at der er fejl eller snyd i den enkelte sag. I forhold til ydelsesmodtagere udtrækker Udbetaling Danmark såkaldte undringslister baseret på en risikoscore af modtagerne.
 Kommunerne har i regi af KOMBIT etableret datavarehussystemet fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS), der p.t. er udbredt til 77 kommuner
med data ned på individniveau. Platformen er p.t. målrettet ledelsesinformation og ikke udsøgning.
 En række kommuner anvender i varierende omfang løsninger (udsøgningssystemer), der hjælper med at identificere sager med særlig risiko
for fejl eller snyd (fx Københavns Kommune og Aarhus Kommune).
 En række internationale erfaringer, herunder fra de nordiske lande, peger
på, at intelligente it-løsninger kan sikre en væsentlig merværdi i forhold til
effektivisering og målretning af kontrolindsatsen på det sociale ydelsesområde, jf. afsnit 7.4.
Set på tværs af den offentlige sektor, herunder særligt i kommunerne, er
anvendelsen af systemer til segmentering af borgere og ydelsessager meget
varierende i omfang og kvalitet.
Der vurderes derfor at være et væsentligt potentiale knyttet til udbredelse af
en mere risikosegmenteret tilgang til administration af sociale ydelser på
tværs af kommunernes og Udbetaling Danmarks ydelsesområder – indenfor
såvel sagsbehandling som kontrol.

Deloittes analyse viser samtidig,
at de kommuner, der har etableret et udsøgningssystem til identifikation af risikosager, rejser
flere og større tilbagebetalingskrav alene som konsekvens af
udsøgningssystemet. Således
var det gennemsnitlige tilbagebetalingskrav per indbygger på
knap 55 kr. for kommuner med
udsøgningssystem, mens det
tilsvarende tal for kommuner
uden udsøgningssystem var godt
30 kr. (baseret på bivariat analyse)

Eksempler på samkøring af data i en kommende udsøgnings- og risikoscoringsløsning
I forbindelse med etablering af en udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturbør der foretages design af, hvilke konkrete samkøringer af data systemet
skal basere sig på. Samkøringerne vil, jf. også beskrivelserne nedenfor, skulle designes og udvikles i en søge-lære-proces.
Endvidere ligger det i naturen af udsøgning og risikoscoring, at de sager, der
identificeres, ikke nødvendigvis indeholder fejl eller snyd, men i stedet er
sager, hvor der er væsentlige indikationer herpå. Det vil således være den
efterfølgende oplysning af sagen, der afgør, om der rent faktisk er tale om fejl
eller snyd.
Et naturligt udgangspunkt for at designe udsøgningskriterier og datasamkøringer er kendskab til de mest almindelige snydmønstre – hvilket relaterer sig
til oplysningsgrundlaget for berettigelse til ydelserne (fx indkomst, samliv og
formue). Deloitte har gennem analysen identificeret en række snydmønstre,
og på den baggrund præsenteres i det følgende to cases, der tjener som
illustration og perspektivering af mulige konsekvenser af datasamkøring.
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Casebeskrivelse A: Ydelsesmodtager og samlever oplyser forkert
adresse
Snydmønster
Ydelsesmodtager med børn er ikke reelt enlig.
Udsøgning (eksempler)
1. Udsøgning efter borgere, der er separeret i mere end tre måneder.
2. Par, der får børn efter flytning.
3. Udsøgning efter mange voksne på samme bopæl (fædrehoteller).
4. Udsøgning efter fædre, der bor hos familie, fx egen mor eller svigermor.
Registervariable, der skal samkøres
Nøgle:
 CPR-numre fra ydelsessystemer for ydelser, der er afhængige af
civilstand/husstand: boligstøtte, pension, økonomisk friplads, børnetilskud.
 Samkøres med: Alle variable findes i CPR (CPR-numre, familierelationer, dato for påbegyndt skilsmisse, dato for skilsmisse, adresse og
nye børn).

Casebeskrivelse B: Ydelsesmodtager med selvstændig virksomhed,
der aflønner for eksempel kæreste eller barn
Snydmønster
Ydelsesmodtager har selvstændig virksomhed og arbejder i denne samtidig med modtagelse af overførselsindkomst. Overskud fra virksomheden udbetales til eksempelvis samlever eller barn.
Udsøgning
Udsøgning efter ydelsesmodtagere, der er registreret som direktør, ejer
eller bestyrelsesmedlem kombineret med oplysninger fra SKATs registre.
Registervariable, der skal samkøres
Nøgle:
 CPR-numre i ydelsessystemer for ydelser, der er afhængige af indkomst: boligstøtte, pension, økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge.
 Samkøres med: SKATs eIndkomstregister, SKATs COR-register,
BIQ-registret og CVR-registret.
Problemstillingen om dobbeltforsørgelse er relevant i forhold til boligstøtte, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge, barselsdagpenge og
formentlig fremadrettet kontanthjælp.
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7.1. Baggrund og formål med initiativet
Den nuværende tilrettelæggelse af kontrolindsatsen har medført betydelige
forskelle på tværs af kommunerne i tilgange, metoder og fokusområder for
kontrolarbejdet 16 . Heri indgår også grad af anvendelse af udsøgningssystemer til fokusering af kontrolindsatsen.
I 2011 havde kommunerne i gennemsnit allokeret 2,1 årsværk til kontrolarbejdet i de kommunale kontrolenheder. En væsentlig del af indsatsen bygger
ifølge Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger på behandling af
anonyme anmeldelser fra borgere fremfor en mere systematisk tilgang til
identifikation af de væsentligste kontrolsager.
Analyser viser endvidere, at der som konsekvens heraf optræder tilsvarende
forskelle i de resultater, der opnås, hvad angår både bekæmpelse af snyd og
antallet af sager, som kommunerne får tilbagevist i de sociale nævn (hvilket
kan indikere, at der ikke konsekvent fokuseres på de rigtige sager, eller at
sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt). Samtidig har der i udvalgte kommuner
været usikkerhed om retsgrundlaget for anvendelse af udsøgningssystemer,
hvorfor mange kommuner ikke anvender sådanne systemer.

Karakteristika ved god praksis for udsøgning og kontrol
Nedenfor præsenteres, hvad der efter Deloittes vurdering kendetegner god
praksis for udsøgning og kontrol baseret på analyse af henholdsvis Udbetaling Danmarks og de bedste kommuners praksis på området, drøftelser i
projektets kommunepanel og perspektiver fra den gennemførte internationale
undersøgelse.
For det første bør udvælgelsen af de sager/borgere, hvor der gennemføres
opfølgende kontrol, være baseret på en systematisk og faktuel prioritering ud
fra risiko for fejl eller snyd (risikokriterium) kombineret med sagens væsentlighed og omfang (væsentlighedskriterium).
Det sikrer, at kontrol- og sagsbehandlingsressourcerne anvendes på de sager og de borgere, hvor effekten må forventes at være størst. Prioriteringen
kan i en simpel løsning være baseret på forretningsregler, der typisk vil være
defineret af erfarne kontrolmedarbejdere. I en mere avanceret løsning anvendes egentlige statistiske modeller til at udpege og vægte de kriterier, der
er mest afgørende for at identificere fejl og snyd. Anvendes den simple løsning, bør de anvendte forretningsregler underkastes en statistisk analyse af
relevans, i takt med at data om udfald af kontrollen opsamles.
For det andet bør der gennemføres en systematisk registrering af resultaterne af de gennemførte kontroller, herunder både når der identificeres fejl eller

16

Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger (2012).
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snyd, og når en sag efter at være blevet kontrollet konstateres at være afgjort
korrekt, hvorfor udbetalingen således også er korrekt. På den måde sikres et
faktuelt datagrundlag til brug for den fremadrettede udvælgelse af kontrolsager (jf. det første punkt).
For det tredje bør der opbygges et fagligt miljø omkring kontrolindsatsen. Det
faglige miljø er især karakteriseret ved:
 At det omfatter ydelsesrettede kompetencer, blandt andet i forhold til regelgrundlag, snydmønstre og krav til oplysning af kontrolsager indenfor
det specifikke ydelsesområde.
 At det omfatter tekniske og analytiske kompetencer, blandt andet i forhold
til at tilvejebringe adgang til data, samkøre data, opbygge statistiske modeller mv.
For det fjerde bør den tekniske platform være målrettet anvendelsen med
opsamling og samkøring af store datamængder (rapportering/datavarehuse).
Det betyder blandt andet, at der skal anvendes tekniske bedste praksismønstre for datavarehuse, herunder i forhold til at tilvejebringe data (ofte
benævnt ETL for tre centrale delprocesser vedrørende data: extract, transform and load), og at datamodellen skal opbygges med udgangspunkt i rapportering (kuber).

God praksis bør realiseres gennem en fællesoffentlig tilgang
Jævnfør ovenstående er det en betydelig opgave at sikre en systematisk og
risikobaseret kontrolindsats, idet opgaven fordrer systemer, kompetencer,
hjemmelgrundlag, samarbejdsrelationer med eksterne myndigheder, adgang
til tredjepartsdata mv. – forudsætninger, som det erfaringsmæssigt kun er
større, specialiserede enheder med den nødvendige kritiske masse, der har
mulighed for at opfylde. Eksempelvis har arbejdet vedrørende udsøgning og
kontrol i regi af SKAT omfattet statistikere, SKAT-fagfolk, BI/BW-folk mv.
På baggrund af den nuværende variation i kommunernes indsats og resultater sammenholdt med den tilgang til kontrolarbejdet, der er valgt i Udbetaling
Danmark, herunder de foreløbige erfaringer herfra, vurderes det, at der er
indikationer på et stort potentiale i en yderligere fællesoffentlig indsats kontra
en situation som nu, hvor kontrolindsatsen er spredt mellem Udbetaling
Danmark og kommunerne. Dette billede støttes endvidere af erfaringer fra
Norge, hvor der er etableret en central enhed kaldet NAV Innkrevning, der
årlig afdækker fejludbetalinger for cirka 1 mia. NOK.
Samtidig er det afgørende, at der netop sker en koordinering af de forskellige
myndighedsspecifikke initiativer, så der sikres bedre it-understøttelse, samtidig med at der ikke investeres unødigt i flere parallelle offentlige initiativer til
optimering af kontrolindsatsen i form af flere platforme for udsøgningssyste-
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mer, flere anmeldelsesfunktioner og -kanaler eller parallelle kompetenceopbygningsinitiativer.
Figur 11. Digital udsøgnings- og
risikoscoringsinfrastruktur
Person

Motor

cpr 1
cpr 2
cpr 3

Data

Regler

Med afsæt i ovenstående er formålet med dette initiativ at beskrive en fællesoffentlig digital udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur baseret på en
underliggende fællesoffentlig it-infrastruktur. Løsningen skal understøtte en
segmenteret tilgang til sagsbehandling og kontrol på tværs af kommunerne
og Udbetaling Danmark baseret på vurdering af risikoen for fejl eller snyd
kombineret med det økonomiske potentiale i de enkelte sager.
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7.2. Løsningsbeskrivelse
En mere effektiv it-understøttelse af udsøgnings- og risikoscoring bør understøtte en øget segmentering af både ansøgere og ydelsesmodtagere, så
sagsbehandling og kontrol kan fokuseres på de sager, der har størst risiko
for fejl eller snyd kombineret med eksempelvis et stort økonomisk potentiale
eller andre væsentlighedskriterier, fx aktuelle politiske prioriteringer. Det omfatter:
 Risikoscoring: Er i udgangspunktet et udtryk for sandsynligheden for fejl
eller snyd i de enkelte sager. Risikoscoren kan løbende udvides og forfines, så yderligere parametre inddrages, for eksempel a) det økonomiske
omfang og b) sandsynligheden for succesfuldt at rejse et tilbagebetalingskrav 17 . De valgte faktorer samles i sagens såkaldte risikoscore.
 Udsøgning: Udtræk af lister med risikosager, hvilket typisk anvendes i
kontroløjemed. Listerne anvendes som prioriteret arbejdsseddel for kontrolmedarbejderne.
Kernen i udsøgning og risikoscoring er således at kunne identificere sager,
hvor der er særlig stor risiko for fejl eller snyd, og hvor den potentielle fejludbetaling andrager en væsentlig størrelse set i relation til andre sager, kontrolressourcerne alternativt kunne fokuseres på.

Risikoindikatorer
Eksempler på indikatorer, der
tilsammen udtrykker risiko for
snyd:
 Ægteskabelig status (ugift)
 Gæld til det offentlige (har gæld)
 Antal beboere i forhold til størrelse af bolig (fædre- og ungehoteller)
 Niveau for sygefravær (højere
end sammenligneligt gennemsnit)
 Ejerskab af virksomhed
(enkeltmandsvirksomheder)

Endvidere er der også anvendelsesmuligheder for risikoscoring i forhold til
tildeling og den løbende sagsbehandling (kontroltrin 1 og 2), hvor en risikoscoring af sagerne vil kunne understøtte en segmenteret tilgang, hvor sager
med mindre risiko for fejl eller snyd – eller mindre beløbsstørrelser – håndteres med en høj grad af automatisering og med et minimum af manuel sagsbehandling og kontrol.
Det grundlæggende koncept er en digital risikoscoringsmodel, der udregner
en score for en gruppe personer baseret på data om de enkelte personer og
et sæt af regler for beregning af risikoscoren. Scoren udtrykker sandsynligheden (risikoen) for, at der er fejl eller snyd i personens ydelsessag. Regler-

17

Spørgsmålet om kriterier for fastlæggelse af risiko- og væsentlighedsfaktorer er ikke undersøgt
nærmere, men bør indgå i det fremadrettede arbejde vedrørende etablering af risikoscore.
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ne kan omfatte både forholdsvis simple sammenvejninger af forskellige risikoindikatorer og mere avancerede statistiske modeller.
Processen, hvor avancerede statistiske modeller anvendes til at identificere
hidtil ukendte mønstre i data, der kan omsættes til regneregler, benævnes
datamining. Datamining kan anvendes til at identificere de væsentligste indikatorer på fejl og snyd og vil derfor kunne anvendes til at identificere indikatorer, der herefter kan indarbejdes i regnereglerne. Der er positive erfaringer i
eksempelvis Australien med anvendelse af netop datamining i kontrollen af
sociale ydelser. Myndighederne arbejder blandt andet systematisk med profiler for forskellige modtagergrupper, som kontrolmedarbejderne skal være
særlig opmærksomme på i det daglige arbejde.

Delelementer i den foreslåede løsning
Samlet set baserer en udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktursig på følgende delelementer:
 Digital risikoscoring af borgere, der søger ydelse, herunder borgernes
opdatering af centrale grundoplysninger som for eksempel flytning (bopælsdata).
 Digital risikoscoring af ydelsesmodtager i forbindelse med ændringer i
borgernes forhold med betydning for ydelsen.
 Digitalt prioriterede udsøgningslister med sager/borgere med høj risiko for
fejl og snyd med henblik på eventuelt at iværksætte en opfølgende kontrolindsats. Prioriteringen vil tage udgangspunkt i en samlet vurdering af
borgerne (og ikke kun de enkelte sager). Listerne anvendes som prioriteret arbejdsseddel for kontrolmedarbejderne – både når der er tale om fejl,
hvor borgerne blot skal vejledes, og når der er tale om egentligt snyd.
 Tværgående dataanalyser af snydmønstre med henblik på at forbedre
data og udsøgninger.
Hver af de fire delelementer præsenteres nærmere nedenfor.

Risikoscoring i forbindelse med ansøgning og ændringer
I dag skal alle ansøgere indenfor de sociale ydelsesområder (generelt) gennem samme flow og ansøgningsproces i de enkelte selvbetjeningsløsninger
og fagsystemer. Løsningerne indeholder ikke funktionalitet, der understøtter,
at der på ansøgnings- eller ændringstidspunktet kan identificeres særlige
risikable forhold relateret til fejl eller snyd.
Ansøgning og selvbetjeningsløsninger
Risikoscoringen af de enkelte ansøgere bør derfor ideelt set anvendes i selvbetjeningsløsningerne (og som minimum i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen), så ansøgningsprocessen tilpasses afhængigt af de
aktuelle ansøgeres risikoprofil. Ansøgningsprocessen kan variere i forhold til:
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 Vejledninger, der tilpasses ansøgernes risikoprofil, for eksempel så ansøgerne gøres opmærksomme på forhold, der synes særlig relevante i forhold til risikoscoren.
 Krav til oplysninger, så ansøgere med en høj risikoscore vil skulle afgive
supplerende oplysninger eller erklæringer – samtidig med at ansøgere
med lav risikoprofil kun skal angive et minimum af oplysninger.
 Krav om eksempelvis fysisk fremmøde for særlige profiler med meget høj
risikoscore. SKAT overvejer p.t. at anvende fysisk fremmøde som redskab
til at frasortere personer, der bevidst ønsker at snyde.
Det bemærkes, at hjemmelgrundlaget for at rejse differentierede dokumentationskrav på baggrund af differentierede risikoprofiler skal afdækkes nærmere. Rationalet for anvendelse af differentierede ansøgningsspor vil variere på
tværs af ydelsesområder, idet en generel målsætning vil være at placere
valideringer/kontroller, vejledninger mv. så tidligt i den samlede proces som
muligt, så fejl og snyd fanges så tidligt så muligt – eller slet ikke opstår. I
forhold til det aktuelle arbejde i Udbetaling Danmark er det på nuværende
tidspunkt valgt, at alle borgere skal gennem samme ansøgnings- eller ændringsformular – den første risikoscoring er placeret i forbindelse med sagsbehandlingen (jf. også nedenfor).
Et eksempel på risikoscoring i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning er Arbejdsmarkedsstyrelsens VAS-system. I forbindelse med ansøgning om sygedagpenge gør systemet sagsbehandleren opmærksom på,
om der er særlige forhold eller mønstre ved den konkrete ansøgning, der kan
tyde på fejl eller forsøg på snyd. Et andet eksempel er SKAT, der over en
lang årrække har opbygget de såkaldte SLS-P-regler 18 , der anvendes til at
identificere mistænkelige selvangivelser.
Udenfor den offentlige sektor kendes tilgangen blandt andet også fra lånoptagning – især kviklån – hvor forbrugernes kreditværdighed vurderes i ansøgningsøjeblikket (baseret på eksempelvis alder, køn, bopæl, samlivsforhold, flyttemønstre og lignende) med henblik på at afgøre, om der kan tilbydes et (kvik)lån. Tilsvarende anvendes risikoscoring også i forsikringsbranchen i forbindelse med vurdering af, om en mulig kunde kan tilbydes forsikring, og præmiens størrelse (for eksempel i forhold til bilforsikringer indgår
alder, bopæl, type af bil mv.).
Sagsbehandling
Risikoscoringen for de enkelte ansøgere stilles også til rådighed for ydelsesmedarbejderne i forbindelse med sagsbehandlingen. Det betyder, at ansøgere med høj risikoprofil håndteres særlig grundigt i forbindelse med tildeling,
men også i forbindelse med den løbende håndtering af ændringer i borger-

18

SKAT LigningsSystem – Person.
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nes forhold. Og omvendt vil der kunne anvendes en hurtigere og mere standardiseret sagsgang for ansøgere, hvor risikoprofilen tilsiger dette, hvilket
forventes at være langt de fleste. Der vil med andre ord fremadrettet kunne
bruges mere tid på fejl og potentielle sociale bedragere og mindre tid på de
mange borgere, der følger reglerne.
Udbetaling Danmark anvender risikoscoring i forbindelse med sagsbehandlingen i forhold til at identificere de sager, der skal udtrækkes til manuel kontrol (kontra de øvrige sager, der håndteres automatisk).
Risikoscoring anvendes allerede i varierende omfang i eksempelvis Norge,
Finland og Australien. I Australien anvendes risikoscoring systematisk i alle
sager, mens det i eksempelvis Norge og Finland anvendes i sager og på
områder, der udtrækkes til opfølgende kontrol.

Udsøgningslister til opfølgende kontrol
Regneregler og logikker omkring beregning af risikoscoringen vil også kunne
anvendes i forbindelse med en fokusering af den opfølgende kontrolindsats
overfor eksisterende ydelsesmodtagere. Risikoscoren vil dog til en sådan
opfølgende kontrol skulle opdateres løbende, i overensstemmelse med at der
opstår ændringer i borgernes oplysninger. På sigt vil der kunne indbygges
adviseringsmekanismer, der sikrer, at risikoscoren genberegnes, når der
opstår ændringer i borgernes forhold, og at sagsbehandlerne adviseres, hvis
risikoscoringen indikerer, at ændringerne er væsentlige.
Muligheden for at beregne en risikoscore for ydelsesmodtagere vil kunne
anvendes til at udtrække lister over de ydelsesmodtagere, der har den højeste score, og derefter fokusere kontrolindsatsen på dem. Denne fokusering
baseres på en vurdering af væsentlighed for de enkelte udtrukne modtagere
(for eksempel ud fra økonomisk potentiale eller baseret på omfanget af
snyd), hvilket er en tilgang, der blandt andet kendes fra SKAT.
I forhold til den opfølgende kontrolindsats bør det præcise ambitionsniveau
især på kort sigt afpasses i forhold til hurtigt at kunne begynde at høste nogle
af de væsentlige gevinster, der er knyttet til øget systemunderstøttelse af
indsatsen. En første fase af en risikoscoringsløsning vil således meget naturligt kunne sammenstilles af de samkøringer af data, som i dag kendes/anvendes indenfor de enkelte ydelsesområder.
Baseret på de gennemførte analyser er det umiddelbart Deloittes vurdering,
at en første version af udsøgningsløsningen med fordel kan omfatte data fra
CPR, CVR, BBR, COR (SKATs årsopgørelse) og eIndkomst, der alle på nær
eIndkomst findes i Udbetaling Danmarks nuværende udsøgningsløsning 19 .

19

Data fra eIndkomst leveres i dag gennem KMD Indkomst og ikke direkte fra
eIndkomstregistret.
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Hertil kommer udvalgte data fra de enkelte fagsystemer indenfor de analyserede ydelsesområder. Endelig bør det analyseres nærmere i forbindelse med
en kommende implementeringsanalyse, om andre registre bør tilkobles på
kort sigt, fx DMR, R75 (givet der etableres et passende udstillingsmiljø i
SKAT) og Udlændinge Informations Portalen (UIP) med tilknyttet register
(Carl2).

Tværgående analyser af snydmønstre med henblik på at
forbedre data og udsøgninger
Endelig vil en samlet risikoscoringsløsning med tilknyttet datavarehus give
mulighed for, at der kan gennemføres tværgående analyser varierende fra
helt simple samkøringer af data fra to registre til avancerede statistiske analyser (datamining). Formålet med sådanne analyseaktiviteter kan være flere:


For det første vil aktuelle kampagner eller politiske ønsker kunne understøttes af sådanne analyser.



For det andet vil analyserne kunne fokusere på at identificere hidtil uopdagede fejl og snydmønstre, der vil kunne fødes tilbage i den faste/automatiserede risikoscoring og udsøgning, så denne løbende forbedres og
udbygges. Denne type analyser vil være i kategorien avancerede analyser
(datamining).



For det tredje vil analyserne også kunne anvendes til at identificere fejl i
de bagvedliggende data fra diverse registre. Således vil analyseaktiviteterne også kunne bidrage til at højne datakvaliteten i centrale registre.

7.2.1. Anbefalinger til realisering af løsningen
Med afsæt i ovenstående løsningsbeskrivelse præsenteres i dette afsnit Deloittes anbefalinger til konkret løsningsmodel samt initiativer til at realisere
denne.
Løsningsmodellen har fokus på aktiviteter på kort sigt frem mod ultimo 2015.
Fokus vil her være på at tilvejebringe en første fase af en udsøgnings- og
risikoscoringsinfrastruktur, der omfatter udsøgningslister til brug for prioritering af kontrolindsatsen på kontroltrin 3. Herudover kan løsningen med fordel
udstille en risikoscoring til brug for ydelsesmedarbejdere på kontroltrin 1 og
2.
Baseret på krav til kompetencer, det systemmæssige omfang, den systemmæssige kompleksitet og behovet for at se på tværs af kommunernes og
Udbetaling Danmarks ydelsesområder er det samlet Deloittes anbefaling, at
en digital udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturbør etableres fællesoffentligt baseret på en underliggende fællesoffentlig it-infrastruktur.
En realisering af løsningen vil overordnet omfatte gennemførelse af følgende
initiativer:
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 Tilvejebringelse af de lovgivningsmæssige rammer, for eksempel vedrørende samkøring af data og udsøgning af personer ved hjælp af nye digitale løsninger.
 Etablering af første fase af et fællesoffentligt system, der kan levere relevant risikoscoring og udsøgning. Det it-mæssige fundament vil delvis kunne genbruges på tværs af ydelsesområder. Muligheder for at genbruge
eksisterende platforme, for eksempel i SKAT, Udbetaling Danmark og
KOMBIT, bør analyseres nærmere i en eventuel kommende implementeringsanalyse.
 Etablering af model for beregning af risikoscore på de enkelte ydelsesområder. Erfaringerne fra SKAT, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udbetaling Danmark og udvalgte kommuner peger alle på, at modellen skal være ydelsesspecifik, og at faglig indsigt i de særlige snydmønstre og risikoindikatorer indenfor det aktuelle ydelsesområde, et stort kendskab til data og koblingsmuligheder samt datamodelleringskompetencer skal inddrages i udarbejdelse og vedligeholdelse af modellen.
 At risikoscoringen (it-mæssigt) udstilles til relevante medarbejdere. I første
omgang foreslås det, at risikoscoringen og udtrækslister udstilles selvstændigt (for eksempel gennem en fokuseret webgrænseflade/webservices). På sigt vil risikoscoringen og udtrækslisterne kunne integreres i relevante fagsystemer, i takt med at disse konkurrenceudsættes.
 Implementering af risikoscoring i sagsbehandlings- og kontrolprocesserne. Eksisterende arbejdsgange justeres, så den prioritering og fokusering,
som løsningen tilbyder, også afspejles i arbejdets tilrettelæggelse. Det betyder, at der for eksempel kan defineres hurtigspor i sagsbehandlingen for
ansøgere og ydelsesmodtagere med lav risiko, at der kan defineres fokuserede arbejdspakker for højrisikosager, og at styring og ledelse skal sikre
prioritering af arbejdet ud fra den systemgenererede risikoscoring fremfor
en mere individuel og medarbejderstyret fokusering og prioritering af
sagsbehandlingen.
 Etablering af et fagligt miljø vedrørende udsøgning og risikoscoring med
henblik på at sikre tilstrækkelige vidensressourcer, der dels kan opbygge
og vedligeholde de intelligente it-løsninger, dels kan sikre korrekt og omkostningseffektiv anvendelse af risikoscorer og udsøgningslister.
 Afklaring af, hvordan kontrolindsatsen og systemejerskabet til udsøgnings- og risikoscoringsløsningen bedst organiseres.
Implementering af en udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturvil kræve
målrettet prioritering, herunder ledelsesmæssige ressourcer, jævnfør blandt
andet erfaringer høstet i SKAT i forbindelse med de senere års kontrolindsats
på skatteområdet. En nærmere vurdering af, hvordan ovenstående initiativer
angående effektiv udsøgning af kontrolsager bedst muligt implementeres og
understøttes organisatorisk, er præsenteret i afsnit 7.3 nedenfor.
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7.3. Organisering af en effektiv udsøgning af kontrolsager samt kontrolindsats
I det følgende præsenteres Deloittes analyse og vurdering af de organisatoriske forudsætninger for at sikre en effektiv kontrolindsats.
I dag er kontrolindsatsen på fem ydelsesområder samlet i Udbetaling Danmark. Kontrolarbejdet på de øvrige ydelsesområder er forankret i de enkelte
kommuner.

Figur 12. Opgaveportefølje
for effektiv udsøgning af
kontrolsager
1. Udførende kontrol og borgerkontakt
2. Tværgående analyser og udtræk
3. Data og modeludvikling
4. It-udvikling og integrationer
5. It-drift

Fremadrettet anbefales det, jf. løsningsinitiativet, at kontrolopgaverne i højere
grad samordnes og konsolideres fællesoffentligt med henblik på at sikre en
effektiv realisering af de skitserede gevinster ved en mere effektiv kontrolindsats. Den nylige etablering af en kontrolenhed i Udbetaling Danmark er netop
udtryk for en sådan konsolidering af kontrolindsatsen. Behovet for en mere
effektiv organisering af udsøgning af kontrolsager vedrører derfor primært
den nuværende kontrolindsats i de enkelte kommuner, det vil sige for henholdsvis økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp.

Mulige modeller for organisering af effektiv udsøgning af
kontrolsager
Som udgangspunkt for at opstille og vurdere forskellige organisationsmodeller er det væsentligt at fastlægge, hvilke opgaver i regi af løsningsinitiativet
som organiseringen skal sikre en effektiv understøttelse af.
Samlet set er det Deloittes vurdering, at en effektiv udsøgning af kontrolsager
fordrer, at der varetages fem hovedopgaver. Opgaveporteføljen er skitseret til
venstre og består af:
1) Udførende kontrol og borgerkontakt: Omfatter anvendelse af risikoscoring
i forbindelse med den konkrete sagsbehandling og den opfølgende kontrolindsats, hvor en given sag udtaget til nærmere kontrol (for eksempel
på baggrund af udsøgning eller behandling af anmeldelser) skal oplyses.
Kommunerne og Udbetaling Danmark har på Udbetaling Danmarks ydelsesområder etableret et samarbejde vedrørende denne opgave.
2) Tværgående analyser og udtræk: Omfatter analysearbejde på tværs af
relevante ydelsesmodtagere indenfor en bestemt ydelse eller på tværs af
ydelser (fx kontanthjælp) med henblik på at identificere særlige risikosager eller snydmønstre. Arbejdet kan være styret af et særligt fokus (fx en
kampagne). Analyserne vil kunne strække sig fra basal samkøring af to
registre til meget avancerede analyser, hvor store mængder data fra
mange forskellige kilder analyseres med henblik på at identificere hidtidigt
ukendte snyd- og fejlmønstre (datamining). Det er også på dette opgaveniveau, at ansvaret for udtræk af kontrollisterne, der anvendes på niveau
1, er placeret.
3) Data og modeludvikling: Omfatter design og justering af de modeller og
regler, der ligger til grund for blandt andet risikoscoringen. Modellerne vil
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løbende skulle udvikles og justeres både i forhold til ændrede snydmønstre og i forhold til ny eller ændret lovgivning.
4) It-udvikling og integrationer: Omfatter programmering typisk knyttet til
tilvejebringelse af adgang til nye data, herunder overførelse, transformation og indlæsning af data. Data vil for eksempel kunne hentes fra eksisterende registre (CPR, BBR osv.) eller gennem udtræk fra fagsystemer (fx
KMD Boligstøtte, KMD Aktiv osv.).
5) It-drift: Omfatter de afledte it-driftsopgaver, herunder drift og overvågning
af integrationer, transformationer samt drift af servere, storage og basisprogrammel.
Med afsæt i denne opgaveportefølje har Deloitte undersøgt to organisatoriske modeller for at realisere løsningsinitiativet indenfor de nuværende kommunale ydelsesområder og dermed varetagelse af de fem opgavetyper. Der
har i analyseforløbet været overvejet og drøftet flere modeller end de to, der
er udvalgt. De to udvalgte modeller er umiddelbart vurderet som de mest
perspektivrige i forhold til en dybtgående analyse. Dette valg udelukker dog
ikke, at andre modeller (det vil sige varianter af de to) analyseres nærmere i
forbindelse med det videre forløb, jf. Deloittes anbefalinger nedenfor.
De to modeller præsenteres først hver for sig, hvorefter der er gennemført en
analyse af fordele og ulemper ved hver model som grundlag for Deloittes
anbefalinger vedrørende det videre arbejde.

Model 1. Konsolidering af kontrolindsatsen i to enheder,
henholdsvis en fælleskommunal enhed og en central enhed
I denne model bibeholdes Udbetaling Danmarks rolle som kontrolmyndighed
indenfor Udbetaling Danmarks ydelsesområder, ligesom det nuværende
opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne videreføres.
Parallelt hermed etableres på de kommunale ydelsesområder et fælleskommunalt samarbejde i regi af KOMBIT om etablering og drift af en udsøgningsog risikoscoringsplatform samt levering af udsøgningslister, risikoscoring,
analyser mv. på de kommunale ydelsesområder. Den fælleskommunale enhed i KOMBIT varetager således opgaveniveau 2-5 for de kommunale ydelsesområder, mens de enkelte kommuner forestår lokal sagsbehandling og
kontrol, det vil sige opgaveniveau 1.
Denne model fordrer opbygning af kompetencer og ressourcer i KOMBIT til
at håndtere både de tværgående analyser og udsøgninger af mistænkelige
sager (en primært faglig og analytisk kompetence) og de mere it-relaterede
opgaver vedrørende modellering af data, etablering af it-integrationer til datakilder samt it-drift. Endvidere fordrer modellen etablering af en it-understøttelse af risikoscoring, udsøgning og datamining. En sådan it-understøttelse
vil eventuelt kunne tage afsæt i FLIS (det fælleskommunale ledelsesinformationssystem), idet dette dog skal videreudvikles til netop også at omfatte
funktionalitet til risikoscoring, udsøgning mv.
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Samtidig skal der etableres snitflader og aftaler mellem KOMBIT og kontrolindsatsen i kommunerne, hvorved de kommunale kontrolenheder skal samarbejde med KOMBIT indenfor sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk
friplads og med Udbetaling Danmarks kontrolenhed i de sager, hvor Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret.
Tabel 20. Estimering af omkostninger for model 1
Omkostninger
Omkostningselement
(implementering)

Baggrund for estimering
af omkostninger

Etablering af it-system til risikoscoring og
udsøgning, herunder:


Etablering af basis it-platform, herunder storage, netværk og basisprogrammel.



Etablering af software til beregning af
risikoscoring og udsøgningsresultater.



Etablering af brugerrettet funktionalitet, herunder standard udsøgningsudtræk.



Det antages, at FLIS kan anvendes
som platform. FLIS er et generelt datavarehus og ikke en løsning fokuseret på udsøgning som for eksempel
Udbetaling Danmarks løsning. Estimatet er foretaget med udgangspunkt i vurdering af mulighederne for
udvidelse af Udbetaling Danmarks
løsning tillagt 100 procent for at tage
højde for, at FLIS er en generel datavarehusløsning.



I det samlede estimat indgår omkostninger til udviklingstid i årsværk og
etablering af integrationer til nye datakilder.



Etablering af brugervendt webgrænseflade samt webservice til at udstille
risikoscoringen for fagsystemer og
selvbetjeningsløsninger.





Etablering af registreringssystem for
udfald af sager til opsamling på effekt
af risikoscoringsmodel.

Det antages, at løsningen etableres
på en let opskaleret udgave af den
eksisterende basis it-platform.



De løbende udgifter til anskaffelse af
data antages at kunne reduceres betydeligt som følge af frikøb af eksempelvis persondata i grunddataprogrammet.



KOMBIT vil skulle opbygge den
organisatoriske platform, der i dag
findes i Udbetaling Danmark. Der er
derfor tillagt 100 procent til estimatet
for etablering ved udvidelse af Udbetaling Danmarks løsning.

Etablering af kontrolkompetencecenter i
KOMBIT



Den årlige drift forventes at kunne
afholdes indenfor et interval, der er
tilsvarende driftsudgifterne i Udbetaling Danmark.

Indikation af omfang

Indikativt skøn:
Etablering: 16-24 mio. kr.
Årlig drift: 5-8 mio. kr.

Indikativt skøn:
Etablering: 18-30 mio. kr.
Årlig drift: 10-20 mio. kr.

Model 2. Konsolidering af kontrolindsatsen i én central
myndighed
Der etableres én central myndighed med ansvar for kontrolindsatsen (opgaveniveau 2-5) på både Udbetaling Danmarks ydelsesområder og de kommunale ydelsesområder.
I forhold til opgaveniveau 1 vil den centrale kontrolmyndighed også have
ansvar for at understøtte risikoscoringen i sagsbehandlingen ved henholdsvis
ansøgninger og løbende ændringer i borgernes forhold, men som udgangs-
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punkt ikke ansvaret for selve sagsbehandlingen defineret som ansvaret for at
træffe afgørelser.
Ligeledes vil den centrale kontrolmyndighed have ansvar for at prioritere den
udførende kontrol på baggrund af udsøgning og risikoscoring af sager og
ansvar for, at der foretages en oplysning af de identificerede kontrolsager.
Ved at tildele den centrale myndighed beføjelse over alle fem typer kontrolopgaver sikres det, at kontrolindsatsen samlet set kan prioriteres på tværs af
kommuner og Udbetaling Danmark og således rettes mod de sager/borgere,
hvor risikoen for fejl eller snyd er størst samlet set – i modsætning til lokale
prioriteringer.
Etablering af én central kontrolmyndighed betyder, at der skabes opgavesplit
mellem de kontrolopgaver, der kan varetages centralt, og de kontrolopgaver,
der fordrer lokal tilstedeværelse. Dette skaber samtidig behov for etablering
af procedurer og ledelsesstrukturer, der sikrer smidig kommunikation mellem
kontrolmyndigheden og de lokalt placerede medarbejdere, herunder effektiv
eksekvering på opgavelister og prioriteringer udstukket fra centralt hold. Den
nuværende opgavefordeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerne
kan med fordel nyttiggøres.
Endvidere introduceres også en organisatorisk snitflade mellem kontrolindsatsen og sagsbehandlingen, hvilket ligeledes vil kræve, at der etableres
processer for samarbejdet mellem kontrolmedarbejdere tilknyttet den centrale
kontrolmyndighed og sagsbehandlerne på ydelsesområderne, blandt andet i
forbindelse med oplysning af en kontrolsag og udveksling af viden og erfaringer om snydmønstre.
Model 2 vil for eksempel medføre, at identifikation af sager samt sagernes
indbyrdes prioritering fastlægges af den centrale myndighed.
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Tabel 21. Estimering af omkostninger for model 2
Omkostninger
Omkostningselement
(implementering)

Baggrund for estimering
af omkostninger

Etablering af it-system til risikoscoring og
udsøgning, herunder:



På den baggrund estimeres det, at
Udbetaling Danmarks udsøgningssystem eller lignende, der er baseret
på en standard Microsoft-softwareplatform, benyttes som udgangspunkt. Der forudsættes en god udnyttelse af Udbetaling Danmarks nuværende viden eller lignende om udsøgning og risikoscoring indenfor sociale ydelsesområder.



I det samlede estimat indgår omkostninger til udviklingstid i årsværk
og etablering af integrationer til nye
datakilder.



Etablering af basis it-platform, herunder storage, netværk og basisprogammel.



Etablering af software til beregning af
risikoscoring og udsøgningsresultater.



Etablering af brugerrettet funktionalitet, herunder standard udsøgningsudtræk.





Etablering af brugervendt webgrænseflade samt webservice til at udstille
risikoscoringen for fagsystemer og
selvbetjeningsløsninger.
Etablering af registreringssystem for
udfald af sager til opsamling på effekt af risikoscoringsmodel.

Organisatorisk implementering, herunder:




Det antages, at løsningen etableres
på en let opskaleret udgave af den
eksisterende basis it-platform.



De løbende udgifter til anskaffelse af
data antages at kunne reduceres betydeligt som følge af frikøb af eksempelvis persondata i grunddataprogrammet.



Implementeringen forløber over cirka
1 år med et gennemsnitligt ressourcetræk på 15 årsværk til 0,6 mio. kr.
per årsværk.



HOK-projektet i regi af Udbetaling
Danmark har et udviklingsbudget på
15 mio. kr.

Justering af opgavesnit



Overflytning af medarbejdere



Udarbejdelse af vejledninger



HOK’s driftsøkonomi i regi af Udbetaling Danmark har et omfang på 10
mio. kr.



Det må forventes, at der kan realiseres stordriftsfordele på tværs af ydelsesområder.

Indikation af omfang

Indikativt skøn:
Etablering: 8-12 mio. kr.
Årlig drift: 5-8 mio. kr.

Indikativt skøn:
Etablering: 9-15 mio. kr.
Årlig drift: 10-20 mio. kr.

Anbefaling vedrørende valg af model
I nedenstående tabel har Deloitte foretaget en vurdering af de to modellers
respektive fordele og ulemper som grundlag for anbefaling til valg af model.
Vurderingerne er foretaget på tværs af ydelsesområder, idet fordele og
ulemper som beskrevet i tabellen og tekst må forventes at variere på tværs af
ydelsesområder i henhold til de pågældende ydelsesområders særlige karakteristika.
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Tabel 22. Fordele og ulemper ved de to modeller
Model 1. Konsolidering i to enheder

Fordele







Ulemper

Modellen sikrer tilstrækkelig opgavevolumen til
at skabe et stærkt kontrolfagligt miljø omkring
analyser og udsøgning indenfor de kommunale
ydelsesområder sammenlignet med størrelsen
af de nuværende kommunale kontrolenheder.

Model 2. Konsolidering i én enhed


Modellen sikrer etablering af et stærkt kontrolfagligt miljø angående alle sociale ydelser.



Mulighed for at foretage en samlet prioritering af
kontrolindsatsen på landsplan, så indsatsen rettes derhen, hvor analyser og udsøgning viser,
at der er størst effekt og behov.

Vil kunne tage afsæt i KOMBITs eksisterende
FLIS-platform, hvilket på sigt vil kunne sikre en

bredere sammenhæng til især økonomiske data
samt ledelsesrapportering. FLIS er dog ikke
målrettet udsøgning og risikoscoring på det sociale område (men er en mere generel ledelses
rapporteringsløsning).
Giver mulighed for, at der kan tages særlige
hensyn til lokale forhold i den daglige prioritering af kontrolsagerne.

Tilsyneladende i mindre grad juridiske problemstillinger vedrørende realisering af løsningen,
idet der etableres én samlet myndighed tilsvarende Udbetaling Danmarks lovhjemmel i dag.
Det undgås, at der opbygges to parallelle kontrolmiljøer med duplikering af både faglighed, itunderstøttelse, datasamkøring, samarbejdsrelation til øvrige myndigheder mv.



Vil kunne tage afsæt i Udbetaling Danmarks,
SKATs eller lignende eksisterende centrale udsøgningsløsninger. Anvendes Udbetaling Danmarks løsning, vil det yderligere have den fordel, at den allerede er målrettet kontrol af sociale ydelser, hvor det forventes at være relativt
billigt/nemt at udvide den til også at omfatte de
nye områder (indikativt estimat 8-12 mio. kr.).



Introduktion af snitflade mellem kontrolarbejdet
på kontroltrin 3 og sagsbehandlingen på kontroltrin 1 og 2, blandt andet i forhold til indsamling af viden og baggrundsinformation knyttet til
sagen og den oprindelige afgørelse.



Introduktion af snitflade mellem den kontrolindsats, der kan varetages centralt, og den kontrolindsats, der forudsætter lokal tilstedeværelse,
blandt andet fysisk kontrol/besøg hos borgerne.



Der kan ikke etableres ét landsdækkende system, hvorfor analyser og udsøgning på tværs
af ydelsesområder enten besværliggøres eller
ikke er mulige at gennemføre.



Modellen omfatter lokal prioritering af analyser
og fokus, hvilket kan lede til, at udsøgningslister
ikke følges, manglende opfølgning på kampagner mv. og dermed begrænset mulighed for prioritering af indsats på landsplan.



Der er p.t. uklare juridiske rammer for realisering af løsningen set i forhold til muligheder for
datasamkøring, udsøgning samt videregivelse
af oplysninger mellem KOMBIT og kommunerne, da der er tale om forskellige myndigheder.



Forudsætter en omstillingsproces og effektiv
forandringsledelse, hvor medarbejderne introduceres til nye arbejdsmetoder.



Vil for KOMBIT kræve opbygning af kompetencer, blandt andet i forhold til dataanalyser samt
snydmønstre på de aktuelle sociale ydelsesområder, der ikke indgår i KOMBITs nuværende
kompetencer, og som vil bringe KOMBIT ind i
en daglig driftsrolle (kontra i dag, hvor KOMBIT
hovedsagelig er en projektorganisation).

Forudsætter placering af myndighedsansvaret
for kontrolopgaven.



Forudsætter juridiske rammer for realisering af
løsningen med decentrale kontrolmedarbejdere,
hvis de skal have adgang til oplysninger i kommunale fagsystemer mv.



Forudsætter analyser af bindinger til den organisatoriske placering af myndighedsansvaret for
den løbende sagsbehandling.





En væsentlig mere omfangsrig udvikling og/eller
anskaffelse af it-understøttelse (estimeret til 1624 mio. kr.).



Introduktion af snitflade mellem kontrolarbejdet
på kontroltrin 3 og sagsbehandlingen på kontroltrin 1 og 2.

Baseret på fordele-ulempe-analysen vurderes det, at model 2, hvor kontrolindsatsen konsolideres i én samlet kontrolmyndighed, både forventes at resultere i størst kvalitet/effekt og samtidig er den mest omkostningseffektive
tilgang til at etablere en fællesoffentlig kontrolindsats set i forhold til model 1.
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For det første sikrer modellen med én central kontrolmyndighed det bedste
grundlag for opbygning af ét samlet kontrolfagligt miljø med tilstrækkelig stor
volumen i opgaver og bemanding. Det gælder især mulighederne for at udnytte faglig synergi på tværs af alle ydelsesområder (fx tværgående snydmønstre).
For det andet muliggør én central kontrolmyndighed, at den samlede kontrolindsats målrettes og prioriteres, så kontrolressourcerne anvendes dér, hvor
der er størst effekt for samfundet generelt, det være sig økonomisk eller moralsk (fx ved at understøtte borgernes generelle opfattelse af, at der ikke er
bestemte ydelsesmodtagere, der i større grad har mulighed for at snyde) – i
modsætning til risiko for lokal suboptimering af indsatsen. Det understøttes af
erfaringer fra SKAT i forbindelse med SKATs organisering af kontrolindsatsen. Det vil være muligt at indbygge eventuelle lokale fokusområder eller
karakteristika i udsøgninger og analyser, samtidig med at der foretages en
samlet prioritering af, hvor kontrolindsatsen skal lægges.
For det tredje vil etablering af en fælleskommunal udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturbetyde, at der opbygges to parallelle løsninger og aktører
vedrørende kontrol af sociale ydelser, hvilket ikke er en optimal udnyttelse af
kontrolressourcerne hverken fagligt, effektivitetsmæssigt eller i forhold til itomkostninger ved videreudvikling og drift af potentielt set to systemer, medmindre Udbetaling Danmarks nuværende løsning også stilles til rådighed for
KOMBIT. En placering af opgavevaretagelsen vedrørende tværgående analyser og udtræk i regi af KOMBIT vil betyde, at KOMBIT vil skulle opbygge
kompetencer, som i dag ikke naturligt findes i organisationen.
Kompetencerne omfatter afdækning af fejl- og snydmønstre, opbygning af
datamodeller, der afspejler mønstrene, etablering af udtræk af særlige risikosager, gennemførelse af tværgående dataanalyser, for eksempel i forbindelse med kampagner med fokus på at identificere særlige eller nye risikosager
osv. Deloittes indikative estimering af omkostningerne ved de to modeller
viser, at etablering i regi af KOMBIT må forventes at blive mindst dobbelt så
omkostningstungt i forhold til en model baseret på genbrug af det setup, som
er skabt i Udbetaling Danmark. Baggrunden for dette er, at der i Udbetaling
Danmark etableres et it-setup målrettet udsøgning og rikoscoring, samtidig
med at der løbende opbygges en faglig organisation på kontrolområdet.
For det fjerde peger analyser på en række juridiske usikkerheder knyttet til
især model 1 20 , hvilket potentielt set kan betyde, at modellen ikke kan realiseres på en smidig og effektiv måde i forhold til mulighederne for datasamkøring og udveksling af oplysninger. I modsætning hertil er den foreløbige vurdering, at model 2 bør kunne håndteres indenfor den lovgivningsmæssige
ramme, der er etableret omkring Udbetaling Danmarks kontrolindsats.

20
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Den største potentielle ulempe ved model 2 er den organisatoriske adskillelse mellem kontrolindsatsen i den centrale kontrolmyndighed og sagsbehandlingen i kommunerne. Dermed er der risiko for, at der går faglig synergi og
viden tabt på tværs af ydelsesmedarbejdere og kontrolmedarbejdere, hvilket
Udbetaling Danmark eksempelvis fremhæver som en styrke ved deres helhedsorienterede kontrol på Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Model 2
stiller derfor krav til fastlæggelse af klare procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger for at sikre en øget helhedsorientering. Imidlertid vil
model 1 også medføre denne problemstilling, idet udsøgning og analyser
ligeledes vil være adskilt fra den lokale kontrolindsats og sagsbehandling.
Samlet set vurderer Deloitte derfor, at der er væsentlig flere fordele knyttet til
model 2, og på den baggrund anbefaler Deloitte, at der igangsættes et arbejde for at afklare de nærmere muligheder og rammer for en højere grad af
konsolidering af kontrolindsatsen centralt, så kontrollen af både de kommunale ydelsesområder og Udbetaling Danmarks ydelsesområder i højere grad
samtænkes.
I forbindelse med den videre afklaringsproces angående konsolidering af
kontrolindsatsen centralt anbefales det, at der gennemføres en nærmere
analyse af:
 Hvordan der bedst kan fastlægges et effektivt opgavesnit for kontrolindsatsen på tværs af den lokale og den centrale opgavevaretagelse, herunder en analyse af dimensioneringsbehov på både centralt og lokalt niveau. Det omfatter ligeledes stillingtagen til, i hvilket omfang lokale kontrolmedarbejdere – som i den skitserede model 2 hører organisatorisk under den centrale kontrolmyndighed – skal være fysisk placeret i alle kommuner, eller om de kan samles i færre enheder, for eksempel regionalt
baseret. I forlængelse heraf kan analysen endvidere afklare, hvordan der
sikres de rette styringsmæssige rammer for den centrale kontrolmyndigheds instruksbeføjelser og tværgående prioritering af kontrolindsatsen lokalt.
 Hvordan opgaveløsning og organisering i den centrale kontrolmyndighed
bedst tilrettelægges med henblik på at udnytte faglig synergi og stordriftsfordele ved at samle kontrolkompetencen ét sted.
 Hvordan der bedst kan fastlægges et effektivt opgavesnit mellem kontrolindsatsen hos de centrale kontrolmedarbejdere (kontroltrin 3) og ydelsesmedarbejdernes sagsbehandling (kontroltrin 1 og 2). En sådan analyse og afklaring vil samtidig skulle ses i sammenhæng med den fremtidige
organisering af sagsbehandlingen af de kommunale ydelsesområder.
 Sammenhængen mellem en central kontrolmyndighed eller lignende centralt konsolideret kontrolindsats og folkeregistreringsopgaven, så der skabes tæt samarbejde vedrørende kontrol af flytninger og dermed valide bopælsoplysninger i CPR.
 Behovet for juridiske tiltag knyttet til konsolidering af kontrolindsatsen
centralt, herunder etablering af en central kontrolmyndighed. Afklaringen
skal blandt andet omfatte rammerne for kontrol og udsøgning centralt
samt udveksling af oplysninger med de lokalt placerede medarbejdere.
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Som tidligere beskrevet er der i analyserne vurderet en række spørgsmål
og usikkerheder knyttet til de juridiske muligheder og begrænsninger for
registersamkøring og lignende, som dette initiativ vil skulle basere sig på.
Valg af organisering vil have væsentlig indflydelse på, hvilke muligheder
og begrænsninger blandt andet persondataloven vil medføre i relation til
samkøring af data og udsøgning af kontrolsager. Det kan i den forbindelse
være en mulighed at etablere én central kontrolmyndighed.
 Håndtering af delopgave 3-5, jf. den opstillede opgavemodel. Analysen vil
skulle udfolde og konkretisere snydmønstre, samkøringer, databehov, datamodeller mv., der vil skulle indgå for hvert af de nye ydelsesområder.
 Økonomiske incitamenter knyttet til kontrolenhedens indsats. Analysen vil
skulle kortlægge de nuværende incitamentsstrukturer og afklare, hvorledes incitamentsstrukturerne fremadrettet bør opbygges, for at kontrolmyndighed og ydelsesområder kan ventes at agere hensigtsmæssigt i
forhold til at fokusere på de sager, der samlet set er mest væsentlige. Dette handler i høj grad om forandringsledelse, der blandt andet skal tilsikre,
at ydelsesområderne skal agere på baggrund af centrale prioriteringslister.
 Kvalificering af samlet businesscase for konsolidering af kontrolindsatsen
centralt. Der bør gennemføres en kvalificering af dels omkostninger og investeringsbehov ved konsolideringen af kontrolindsatsen centralt, dels de
forventede effektiviseringspotentialer relateret til henholdsvis effektiv arbejdstilrettelæggelse og mere effektiv kontrol og dermed stoppede ydelser
og fremsatte tilbagebetalingskrav. Heri indgår også at undersøge mulighederne for at nyttiggøre eksisterende infrastrukturer og fælles løsninger
med henblik på at undgå dobbeltudvikling.
En analyse bestående af ovenstående elementer vurderes at kunne gennemføres på cirka 4-5 måneder, jf. nedenfor.

7.4. Plan for indsatser på kort sigt
Deloitte vurderer, at den mest hensigtsmæssige udviklingsvej for en mere
effektiv kontrolindsats bør basere sig på en model, hvor kontrolindsatsen
samles i én samlet kontrolmyndighed. Samlet er det Deloittes indikative vurdering, at en første fase af løsningen vil kunne realiseres indenfor 2 år. Hvis
eksisterende løsninger nyttiggøres, bør løsningen kunne etableres endnu
hurtigere med en løbende trinvis indfasning. I tidsplanen nedenfor er der
taget udgangspunkt i en forsigtig tidsmæssig vurdering på cirka 2 år.
For det første vil der skulle gennemføres en implementeringsanalyse, der
skal belyse forhold vedrørende opgavesnit, organisering af en ny kontrolenhed mv., jf. beskrivelserne i forrige afsnit. Implementeringsanalysen vil skulle
sammenfattes i en samlet businesscase for etablering af en central kontrolmyndighed (initiativ A).
For det andet vil den igangværende proces med fokus på afklaring af de
juridiske barrierer og muligheder skulle afsluttes parallelt med selve imple-
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menteringsanalysen. Processen vil skulle afklare behovet for juridiske tiltag
knyttet til etablering af en central kontrolmyndighed (initiativ B).
For det tredje vil den eksisterende udsøgningsinfrastruktur i eksempelvis
Udbetaling Danmark, SKAT eller lignende skulle udbygges, så den omfatter
sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk friplads (initiativ C).
For det fjerde vil de organisatoriske dele af implementeringsanalysen vedrørende opgavesplit, organisationsmodel mv. skulle udmøntes (initiativ D).
Den tidsmæssige placering af de enkelte initiativer er skitseret i nedenstående tabel.
Tabel 23. Initiativer for mere effektiv kontrolindsats
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Implementeringsanalyse for realisering af den
anbefalede model på kontrolområdet (DIGST)
B: Afklaring og tilvejebringelse af lovgivningsmæssige rammer (DIGST)
C: Etablering af første version af udsøgningsløsning for sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk friplads
D: Udmøntning af implementeringsanalyse

Perspektivering: Initiativer på lang sigt – fra 2016 og frem
Den skitserede løsning vil frem mod ultimo 2015 realisere en første version af
en udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturmed fokus på at:
 Tilvejebringe udsøgningslister til brug for prioritering af kontrolindsatsen
på kontroltrin 3.
 Udstille risikoscoring gennem en simpel webgrænseflade til brug for arbejdet på de øvrige kontroltrin.
Den basale udsøgning og risikoscoring vil basere sig på samkøring (af eksisterende registre og data) med fokus på kendte snydmønstre (jf. også de
beskrevne cases). På længere sigt vil løsningen kunne videreudvikles til at
understøtte udvidelser, for eksempel i forhold til:
 Klyngeanalyser, hvor komplicerede sammenhænge mellem borgere eller
sager, der er indbyrdes relateret, indbygges i analyser og udsøgninger.
De nærmere lovgivningsmæssige rammer og muligheder for denne type
analyser skal afklares nærmere.
 Anvendelse af handlingsvariable, så der udover grundparametre som
alder, køn, indkomst, familiemæssig relation, bopæl mv. også indbygges
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handlingsparametre i risikoscoringen, for eksempel om borgerne aktivt har
ændret selvangivelse, der indikerer en højere risiko for snyd.
Endelig vil løsningen på længere sigt kunne udbygges med mere avancerede
analyseværktøjer (datamining) med fokus på at identificere hidtil ukendte
snydmønstre, ændringer i mønstre over tid mv.

7.5. Internationale erfaringer med tilrettelæggelse af kontrolindsatsen
Som del af ESK-programmet er der gennem de danske ambassader indhentet erfaringer vedrørende kontrol af sociale ydelser i Norge, Finland, Sverige,
Australien og England. I det følgende præsenteres de observerede tendenser i de nævnte lande. Afsnittet afrundes med en sammenstilling på tværs af
landene.

Norge
I Norge varetages administrationen af og den løbende opfølgning på alle
væsentlige sociale ydelser og tjenester vedrørende familie, arbejde, pension
og sygdom af den fælles statslig-kommunale Arbeids- og velferdsetaten
(NAV). NAV blev etableret i 2006 i partnerskab med kommunerne og forvalter
godt 330 mia. NOK (2011).
Med henblik på at forebygge, afdække og kontrollere misbrug af sociale
ydelser har man etableret NAV Kontroll. Kontrolenheden består af fem regionale kontrolenheder (Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim og Tromsø) og
beskæftiger cirka 120 medarbejdere. Enheden understøttes af NAV Registerkontroll, der har til opgave at udføre systematiske kontroller, hovedsagelig
baseret på samkøring af data og analyse af oplysninger fra NAVs fagsystemer kombineret med indberetninger fra eksempelvis sagsbehandlingsleddet i
NAVs fagkontorer og tværgående forvaltningsenheder, oplysninger fra skattevæsenet og anmeldelser fra borgere.
Det norske Stortinget vedtog 19. april 2013 lov om ændringer i socialbedrageriloven (endringer i folketrygdloven). Loven kodificerer gældende praksis
og skaber eksplicit lovhjemmel til samkøring af forskellige offentlige registre.
Kerneområderne for den registerbaserede kontrol vil omfatte bedre adgang til
økonomiske data og oplysninger om adresse og beskæftigelsesstatus.
NAV Kontrol udarbejder p.t. en intern redegørelse til Arbeidsdepartementet
om bekæmpelse af socialt bedrageri. De endelige anbefalinger til nye tiltag
kendes endnu ikke, men kan muligvis omfatte sikring af bedre data om omfanget af eksempelvis socialt bedrageri, inddrivelse, politianmeldelser, introduktion af nye sanktionsformer ved socialt bedrageri, forbedret identitetskontrol af udlændinge samt øget samarbejde mellem sociale myndigheder, politi,
skattemyndigheder mv.
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Finland
I Finland har man etableret Kela, der er et uafhængigt offentligt organ, der på
en række punkter minder om Udbetaling Danmark. Mens kommunerne primært administrerer kontanthjælp, administreres øvrige sociale ydelser i regi
af Kela. Det er den enkelte udbetalende myndighed, der varetager løbende
opfølgning og kontrol på ydelsesområdet.
Det samlede omfang af fejludbetalinger og snyd kendes ikke.
Kontrolindsatsen varierer på tværs af det kommunale niveau og Kela, idet
der ikke eksisterer en fællesoffentlig kontrolløsning. Fejludbetalingssager
søges identificeret primært gennem indberetninger fra andre myndigheder,
herunder skattemyndighederne, målrettede kontrolaktioner samt anmeldelser
fra borgerne.
Kela udfører en række risikoanalyser, hvor et antal sociale ydelser årlig udvælges til særlig kontrol. I forhold til kommunerne er det uklart, i hvilket omfang der finder en særskilt opfølgende kontrolindsats sted.

Sverige
I Sverige administreres de væsentligste sociale ydelser, herunder løbende
opfølgning og kontrol af udbetalingen, af kommunerne, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala Studietödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen og Arbetslöshetskassorna.
Kontrolindsatsen varierer på tværs af kommuner og myndigheder, idet der
ikke eksisterer en fællesoffentlig kontrolløsning. Det er desuden op til den
enkelte myndighed at afgøre, hvorvidt og hvordan digitale værktøjer anvendes i kontrolindsatsen. Undersøgelser fra den svenske Socialstyrelse har
søgt at klarlægge omfanget af fejludbetalinger. Grundet begrænset datamateriale i eksempelvis kommunerne har det ikke været muligt at vurdere det
totale omfang af snyd og fejl.
Riksrevisionen udgav i 2011 en rapport om effektiviteten af statens arbejde
med bekæmpelse af socialt snyd. I rapporten konstateres potentielle effektiviseringsgevinster ved 1) yderligere centralisering, 2) styrkelse af sagsbehandlernes kendskab til lov- og regelsæt og 3) styrket forberedende arbejde
(bevisførelse) i kommuner og udbetalende myndigheder, før en sag om socialt bedrageri overdrages til politi eller anklagemyndighed.

Australien
Mens de relevante ressortministerier formulerer omfang og karakter af de
sociale ydelser, leveres ydelserne af ét ministerium, Department for Human
Resources (DHS). Overholdelse af regler for modtagelse af sociale ydelser
håndteres og udvikles af DHS i samarbejde med det relevante ressortministerium.
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DHS har medarbejdere placeret i de syv delstater. Medarbejderne har beføjelser til at efterforske sager om socialt snyd og tilbagekræve fejludbetalinger.
Inddrivelsesopgaven varetages af en central gældsafdeling.
Der er etableret et systematisk samarbejde mellem DHS, der normalt selv
efterforsker sagerne, og politi og anklagemyndighed. I øjeblikket har det føderale politi ti medarbejdere i DHS, der assisterer med ransagningskendelser
mv.
Det samlede omfang af socialt snyd kendes ikke. I 2011-2012 afdækkede
DHS fejludbetalinger og mindre overtrædelser af reglerne for cirka 2,1 mia.
kr., mens regulært snyd androg godt 210 mio. kr.
Fejludbetalinger identificeres systematisk gennem avancerede digitale værktøjer, herunder udsøgning, risikoscoring og datamining. DHS anvender desuden risikoprofiler for forskellige modtagergrupper, som sagsbehandlere skal
være særlig opmærksomme på i det daglige arbejde. Endelig skal nævnes,
at der anvendes såkaldte betalingsnøjagtighedstal, der er baseret på andre
borgerdata (alder, løn mv.). Tallet giver et statistisk mål for sandsynligheden
af, om den enkelte ydelse (eller dennes niveau) er berettiget.

England
I England administreres sociale ydelser af Department for Work and Pensions (DWP) herunder pensioner og dagpenge, idet Her Majesty’s Revenue
and Customs (HMRC) administrerer børnetilskud og andre sociale skattefradrag. I oktober 2013 påbegyndes overgangen til Universal Credit (UC), der
erstatter de nævnte ydelser fra DWP og skattefradragene med en enkelt
indkomstbestemt ydelse.
Kontrolindsatsen varetages af DWP’s Fraud Investigation Service (FIS). FIS
udfører enkelte former for samkøring af data fra både offentlige kilder og
private virksomheder til at identificere mulige fejl og snyd samtidig med, at
der anvendes risikoscoring til at prioritere sagerne. Fremadrettet vil DWP
udføre mere avancerede analyser og samkøringer af data i regi af en ny analyseenhed kaldet Integrated Risk and Intelligence Service (IRIS).
DWP’s Fraud Investigation Service vil endvidere blive udvidet, så lignende
enheder fra HMRC og i kommunerne samles i enheden Single Fraud Investigation Service (SFIS) under DWP.
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Sammenstilling på tværs af de 5 lande
Resultatet af undersøgelsen er summeret i nedenstående tabel.
Tabel 24. Summeret resultat af undersøgelsen
Norge
Organisering af
kontrolindsatsen

Finland

 Centraliseret i regi
 Delt mellem 300
af Fælles statsligkommuner (konkommunale Artanthjælp) og Kela
beids- og velferdse(en UDK-lignende
taten (NAV).
organisation)

Sverige
 Delt mellem kommunerne og en
række centrale
myndigheder

Omfang og  NAV Kontroll af Omfanget kendes
 Omfanget kendes
indsats
dækker årlig fejludikke.
ikke.
betalinger for godt 1  Kela udfører en
 Kontrolindsatsen er
mia. NOK
række risikoanalyop til den enkelte
 NAV Kontroll og
ser, hvor et antal
enhed.
Registerkontroll
sociale ydelser årlig
samkører registre
udvælges til særlig
og data fra fagkontrol.
systemer
Fremadrettede
initiativer

 Udvidet lovhjemmel
til register samkøring

 Ingen initiativer
identificeret.

 Udvidet registerbaseret kontrol vil omfatte bedre adgang
til økonomiske data
samt oplysninger
om adresse og beskæftigelsesstatus.

Australien

England

 Centraliseret i ét
 Pt. delt mellem flere
ministerium Demyndigheder.
partment for Human  Planlægges samlet i
Resources (DHS).

SFIS under DWP.

 DHS har i 2011
 DWP undersøger
afdækket fejl og
årlig omfanget af fejl
snyd for 2,1 mia. kr.
og snyd.
 Der anvendes udsøgningssystemet
baseret på risikoscoring og datamining

 Riksrevisionen
 Ingen initiativer
påpegede i 2011 efidentificeret.
fektiviseringsgevinster ved 1) centralisering, 2) øget
kendskab til lov og
regler, 3) bedre oplysning af kontrolsager

 I 2012/13 estimerede DWP det total
omfang af fejl 3,5bn
£ eller 2,1 % af de
samlede udbetalinger.
 Samling af kontrolindsatsen i SFIS
 Øget anvendelse af
registersamkøring,
datamining og lignende til identifikation af fejl og snyd.

 Ingen konkrete
initiativer identificeret.

Betragtes Norge, Australien, England samt den analyse, som Riksrevisionen
i Sverige gennemførte i 2011, indikerer de internationale erfaringer, at der er
en generel trend mod centralisering af kontrolindsatsen kombineret med anvendelse af registersamkøringer, risikoscoring mv.
Det anbefales på den baggrund, at der i forbindelse med den videre analyse
af muligheder og rammer for at konsolidere kontrolindsatsen hos én central
kontrolmyndighed indhentes mere detaljerede erfaringer fra udvalgte lande.
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8. Bedre adgang til
aktuelle formueoplysninger

Der er opstillet en løsning, der sikrer adgang til en række
nye og mere aktuelle formueoplysninger, end der er mulighed for i dag. Dette vil være relevant både i relation til behandling af ansøgninger og i særlig grad i forhold til den
efterfølgende kontrolindsats.
Tildelingen af en række sociale ydelser er delvis afhængig af borgernes samlede formue. Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger udgør således et
vigtigt element i indsatsen for at sikre effektiv sagsbehandling og kontrol på
en række ydelsesområder, herunder kontanthjælp. I dag er myndighedernes
digitale adgang til formueoplysninger imidlertid begrænset til enkeltopslag, og
aktualiteten i formueoplysninger er ringe i forhold til andre centrale oplysninger, herunder oplysninger om borgernes indkomst- og bopælsforhold.

8.1. Baggrund og formål med initiativet
Formuebegrebet og formuegrænserne er forskellige på de
enkelte ydelsesområder. Det er
dog et gennemgående karakteristikum på tværs af ydelsesområder, at indeståender i banker
indgår som en del af formuebegrebet.
 Som udgangspunkt må en
kontanthjælpsmodtager eje en
formue på op til 10.000 kr.
 Som udgangspunkt må en
folkepensionist have en likvid
formue på op til 78.900 kr. for
at kunne modtage supplerende
pensionsydelse (ældrecheck)
og helbredstillæg.

Borgeres formue indgår som et væsentligt kriterium i forbindelse med tildelingen af flere sociale ydelser. For eksempel må borgere kun eje en formue af
en vis størrelse, samtidig med at de modtager kontanthjælp eller ældrecheck.
I dag har udbetalende myndigheder begrænset digital adgang til at undersøge borgeres formueforhold. SKAT modtager oplysninger om borgeres indestående i pengeinstitutter i forbindelse med pengeinstitutternes årlige indberetning til SKAT. Disse data udstilles videre til relevante udbetalende myndigheder på ydelsesområdet.
Konkret har myndighederne adgang til at foretage enkeltopslag på R75skærmbilledet i SKAT, hvilket ydelsesmedarbejderne blandt kommunerne i
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger pegede på som relativt
tidskrævende. Skærmbilledet R75 indeholder oplysninger fra en række underliggende registre, blandt andet oplysninger om borgeres seneste årsopgø-
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relse (i COR 21 ) og indeståender i pengeinstitutter (i RKO 22 ). Myndighederne
har desuden mulighed for ad hoc at indhente økonomiske oplysninger i enkeltsager 23 , blandt andet ved borgernes hjælp, hvor borgerne eksempelvis
kan blive anmodet om at fremskaffe kontoudtog for deres konti. Ydelsesmedarbejdere fra både Udbetaling Danmark og kommunerne giver udtryk for,
at det er forbundet med en meget stor ressourceindsats at gøre brug af denne ad hoc-mulighed.
For så vidt angår almindelige bankkonti, betyder den nuværende situation, at
borgere kan hæve deres indestående ultimo året med det formål at komme
under en bestemt formuegrænse. Borgerne kan således potentielt modtage
en social ydelse uretmæssigt som for eksempel ældrecheck. Problemstillingen er i forbindelse med analysearbejdet blandt andet blevet påpeget af en
række kommunale kontrolmedarbejdere og kommunepanelet.
Ikke bare kommunerne, men også KOMBIT, SKAT og Udbetaling Danmark
påpeger endvidere en væsentlig begrænsning i forhold til pengeinstitutternes
indberetninger, idet disse ikke indeholder oplysninger om indeståender og
dispositionsdato for alderdoms- og børneopsparing.
Fraværet af ovenstående oplysninger i blandt andet RKO betyder i praksis, at
man må anvende betydelige ressourcer på manuelt at indhente information i
formuesager.
Eksempelvis har flere kommuner i forbindelse med analysearbejdet fremhævet, at i et sagsforløb vedrørende mistanke om snyd med formue, der for
eksempel strækker sig over tre måneder, anvendes de første to måneder
typisk på at tilvejebringe den nødvendige viden om, hvilke beløb borgerne
har rådet over i det forgangne år, og hvor borgerne for eksempel har hævet
deres børneopsparing.
Det har ikke været muligt at identificere nærmere undersøgelser af problemets reelle omfang. Kommunepanelet har dog påpeget, at bedre adgang til
formueoplysninger kan få en betydelig effekt i forhold til at kunne afdække
flere snydsager end i dag. Grundlaget for at rejse flere tilbagebetalingskrav
kan dermed alt andet lige forbedres i betydeligt omfang.
Samlet set er den digitale adgang til formueforhold ringere end indkomsteller bopælsforhold, hvor myndighederne har digital adgang til forholdsvis
aktuelle oplysninger, da bopælsoplysninger og indkomstoplysninger opdateres dagligt. Formuedata opdateres årlig. Henset til at formue indgår som et

21

Centrale Oplysningsseddel Register (COR).

22

Rente- og Kontroloplysninger (RKO).

23

Efter retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra
borgerne forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og
arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension.
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væsentligt kriterium ved tildeling af flere sociale ydelser i form af kontanthjælp, boligstøtte og pension, er det relevant at styrke den digitale understøttelse af adgang til data om aktuelle formueforhold.
Udover de positive effekter set i et snævert sagsbehandlings- og kontrolperspektiv for sociale ydelser er det forventningen, at bedre adgang til formueoplysninger tillige vil have en positiv effekt i forhold til Nationalbankens
og Danmarks Statistiks igangværende initiativ vedrørende opgørelse af den
samlede formue i Danmark, herunder pensionsformuer.

8.2. Beskrivelse af løsning
Den foreslåede løsning omfatter tre hovedelementer:
 Flere detaljer i de nuværende indberetninger fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT i form af adgang til oplysninger om indeståender
og dispositionsdato på alderdomsopsparinger og børneopsparingskonti.
 Hyppigere indberetninger af oplysninger, der allerede i dag indberettes
årlig fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT, i form af kvartalsvise eller månedlige opdateringer af oplysninger om indeståender på almindelige bankkonti.
 Indberetninger, der omfatter gennemsnitlig saldo igennem det senest år
og højeste saldo igennem det senest år.
Den foreslåede løsning baserer sig på SKATs eksisterende R75-skærmbillede, idet det er Deloittes vurdering på baggrund af de gennemførte analyser, at denne form for basal udstilling til sagsbehandlere og kontrolmedarbejdere rummer et potentiale. På længere sigt kan det overvejes, om der i SKAT
skal udvikles et moderne udstillingsmiljø, der vil tillade system-til-systemadgang til formueoplysninger, herunder masseopslag.
I figuren nedenfor er løsningen illustreret på konceptuelt niveau.
Figur 13. Løsning på konceptuelt niveau

Løsningen indebærer, at SKAT skal indhente og opbevare data, som SKAT
ikke umiddelbart skal bruge i forbindelse med løsningen af sin opgavevareta125

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

gelse. Det vil derfor kræve en nærmere analyse af lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til udvidet deling af data mellem SKAT
og udbetalende myndigheder, herunder persondataretlige problemstillinger.
I det følgende præsenteres de tre hovedelementer i en løsning på kort sigt
samt hvilke perspektiver der kan være for at udbygge de formueelementer
der vil kunne ske indberetning af på længere sigt.

Flere detaljer i nuværende indberetninger
Den gennemførte analyse peger på, at det vil bidrage betydeligt til oplysning
af kontrolsager vedrørende formue, at den relevante myndighed får adgang
til flere detaljer om alderdomsopsparinger og børneopsparingskonti. På trods
af, at borgerne har pligt til at oplyse om formue, kan det være forbundet med
et væsentligt ressourceforbrug for sagsbehandlerne at tilvejebringe disse
oplysninger gennem borgerne. I disse situationer vil direkte adgang til oplysningerne gennem skærmbilledet R75 i SKAT være en betydelig lettelse af
sagsbehandlingen.
Her har udbetalende myndigheder på nuværende tidspunkt adgang via
skærmbilledet R75 til at se kontonavn og -type, men ikke størrelsen af indeståender eller dispositionsdato. På grund af opdateringsfrekvensen i de underliggende registre til skærmbilledet R75 (fx RKO) kan der gå op til et år, før
sagsbehandlerne gennem skærmbilledet R75 kan registrere, at borgere har
fået en opsparing udbetalt – og herefter kan der imødeses et længere forløb
med borgerne for at fastlægge størrelsen på opsparingen.
Ovenstående situation er afledt af, at pengeinstitutterne og pensionsselskaberne juridisk ikke er pligtige til at oplyse disse informationer til SKAT. Problemstillingen kan naturligt løses, ved at pengeinstitutterne og pensionsselskaberne fremadrettet også indberetter beløbsstørrelser og dispositionsdato
til SKAT for alle borgernes alderdoms- og børneopsparinger 24 . Det forudsætter, at de tilføjede oplysninger efterfølgende udstilles videre for kommunerne
og Udbetaling Danmark.
Den foreslåede løsning kan realiseres ved:
 Lovtilpasning, så pengeinstitutter og pensionsselskaber forpligtes til at
indberette beløbsstørrelser og dispositionsdato for børne- og alderdomsopsparinger.
 Tilføjelse af de nødvendige ekstra oplysninger i den tekniske snitflade
mellem pengeinstitutterne og SKAT. Der forventes kun begrænset behov
for tilpasning af SKATs bagvedliggende systemer, da de tidligere har
modtaget og håndteret formueoplysninger i forbindelse med opkrævning
af formueskat.

24

Forventelig ved lovgivning.
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 Tilføjelse af de nødvendige ekstra oplysninger i SKATs R75-visninger.
Det er væsentligt at bemærke, at indeståender på alderdoms- og børneopsparinger typisk er karakteriseret ved, at de ikke ændrer sig så dynamisk som
indeståender på borgernes øvrige bankkonti. Særligt for alderdoms- og børneopsparinger gælder det således, at de kontotyper ikke stiller krav om hyppigere indberetninger fra pengeinstitutter til SKAT.

Hyppigere indberetning
Et yderligere redskab til at opnå mere nuanceret viden om formueoplysninger
vurderes at være en øget hyppighed af indberetninger fra pengeinstitutterne
til SKAT. Dette tiltag vil naturligvis have størst effekt for de ydelsestyper, hvor
det er de aktuelle formueforhold og ikke de årlige, der ligger til grund for tildeling af ydelsen. Det vil således have størst effekt på eksempelvis kontanthjælpsområdet, hvor det er borgernes aktuelle formue, der lægges til grund,
og på pensionsområdet (ældrecheck og helbredstillæg), hvorimod det vil
have begrænset effekt på boligstøtteområdet 25 , da formuen, der lægges til
grund her, opgøres én gang årlig 26 .
Løsningen kan med fordel realiseres ved at:
 Pengeinstitutterne foretager hyppigere indberetning til SKAT af borgernes
indeståender på almindelige bankkonti og eventuelt anden beholdning
som opsparingskonti. Det vurderes, at kvartalsvise indberetninger vil være
en passende hyppighed i forhold til de sagsbehandlere og kontrolmedarbejdere, der anvender formueoplysninger.
 De relevante data udstilles til myndighederne som del af de samlede oplysninger om ydelsesmodtageres formueforhold via enkeltopslag på
skærmbilledet R75.
Det er SKATs vurdering, at det vil kræve ændringer i nogle af de systemer,
der ligger bag R75, for blandt andet at etablere mere modne overførselsmekanismer med henblik på at sikre stabil drift. I deres nuværende form er systemerne ikke klar til at modtage data mere end én gang årlig.
Samtidig er det dog Deloittes forståelse, at SKATs modenhed i forhold til
nuværende dataoverførsler (elektronisk filoverførsel) er høj – særligt fra pengeinstitutterne til SKAT. På den baggrund er det Deloittes umiddelbare vurdering, at en løsning med kvartalsvise indberetninger vil kunne etableres
uden omfattende ny udvikling eller investeringer i SKAT. Endelig er det
Deloittes forståelse, at SKAT også i andre sammenhænge overvejer at modernisere indberetningsmiljøet omkring R75-skærmbilledet. Disse umiddelba25

Borgerne vil have mulighed for at hæve deres indeståender op til indberetningsdatoen. Denne
problemstilling håndteres i forbindelse med indberetninger af maksimal og gennemsnitlig saldo,
der i højere grad adresserer netop denne problemstilling, jf. nedenfor.
26

Løsningsinitiativet vil dog åbne mulighed for, at formuen kan opgøres flere gange årlig, for
eksempel i forhold til boligstøtte.
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re vurderinger bør dog kvalificeres nærmere i en analyse af forudsætningerne for at realisere løsningsmodellen, jf. afsnit 8.2.

Indberetning af maksimal og gennemsnitlig saldo for en
given periode
Ydelsesmedarbejdere og kontrolmedarbejdere fra Udbetaling Danmark og
kommunerne har peget på, at det vil være en klar forbedring af kontrolmedarbejderens muligheder for at arbejde effektivt med formuesager at kunne se
den maksimale og den gennemsnitlige saldo af indeståender på konti i løbet
af en given periode. Det vil give et mere retvisende billede af borgernes reelle formue, herunder vil et gennemsnit sikre, at borgerne ikke har mulighed for
at snyde ved at hæve og indsætte penge på bestemte tidspunkter.
Den foreslåede løsning bør realiseres ved at:
 Pengeinstitutterne ved lovgivning forpligtes til at indberette til SKAT den
maksimale og gennemsnitssaldoen over en periode for alle borgernes
konti og opsparinger.
 De tilføjede oplysninger udstilles videre for kommunerne og Udbetaling
Danmark ved visning i forbindelse med enkeltopslag på skærmbilledet
R75.
Løsningen vil være forbundet med it-udgifter for både pengeinstitutterne og
SKAT. I SKAT vil løsningen kræve, at R75, inklusive bagvedliggende systemer og databaser udvides med nødvendige nye oplysninger (datafelter),
hvilket umiddelbart vurderet kun vil medføre relativt begrænsede udgifter
(SKAT vil ikke skulle udvikle/implementere nye logikker eller forretningsregler, men blot vise de nye oplysninger, der modtages fra pengeinstitutterne).
Kravet om overførsel af maksimalsaldo for konti (og eventuelle andre periodevise aggregeringer af data) vil derudover medføre, at pengeinstitutterne
overfører de ønskede saldi for alle konti og for alle kunder til SKAT.
Der udestår en nærmere juridisk afklaring af eventuelle barrierer ved adgang
til at indhente og videredistribuere formueoplysninger fra pengeinstitutterne,
der ikke direkte er relevante for skatteberegningen, herunder hvorvidt SKAT
kan påtage sig rollen som tværministeriel dataejer.

8.3. Anbefalinger til realisering af løsningen
Baseret på ovenstående analyse forventes løsningen at forbedre sagsbehandlernes adgang til opdaterede formueoplysninger gennem R75 ved at:
 Oplysninger om saldo og dispositionsdato tilføjes alle konti, som pengeinstitutterne indberetter til SKAT (RKO).
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 Pengeinstitutterne for almindelige bankkonti beregner og indberetter maksimal og gennemsnitlig saldo til SKAT (RKO).
 Indberetningsfrekvensen fra pengeinstitutterne til SKAT øges fra årlig til
kvartalsvis indberetning.
 SKAT udstiller/distribuerer de relevante formuedata effektivt og korrekt i
forhold til de relevante myndigheder på det sociale ydelsesområde.
Løsningen sikrer således samlet set, at de kommunale ydelses- og kontrolmedarbejdere gennem R75-skærmbilledet, som de allerede benytter i dag,
får adgang til en række nye formueoplysninger. Dette vil være relevant både i
relation til behandling af ansøgninger og i særlig grad i forhold til den efterfølgende kontrolindsats.
På den baggrund anbefales det samlet set, at der foretages en nærmere
vurdering af gevinster og omkostninger forbundet med justering af formueoplysninger i nuværende registergrundlag for skærmbilledet R75.
En sådan analyse skal dels omfatte en mere præcis opgørelse af gevinsterne
ved løsningen, hvilket særligt omfatter:
 Kvalificering af omfanget af fejludbetalinger og snyd relateret til formueoplysninger samt det administrative ressourceforbrug forbundet med indhentning og kontrol af formueoplysninger.
 Nærmere vurdering af omkostninger relateret til systemtilretninger i henholdsvis SKAT og pengeinstitutterne (inklusive øgede administrative byrder). Analysen forventes at kunne gennemføres på 2-3 måneder. I forhold
til analysearbejdet vil SKAT kunne bidrage med analyse af nødvendigt
ressourceforbrug og omkostninger til systemtilretninger.
Analysearbejdet vil herudover skulle belyse risikoen for, at borgerne blot
tager pengene ud af banken, hvis kontrolregimet skærpes. Løsningens elementer vedrørende kvartalsvis indberetning og opgørelse af gennemsnitlig
og maksimal saldo forventes dog at imødegå en væsentlig del af denne risiko.
En realisering af løsningen indebærer endvidere, at SKAT skal indhente og
opbevare data, som SKAT ikke umiddelbart skal bruge i forbindelse med
SKATs opgavevaretagelse. I den forbindelse skal de dataretlige aspekter ved
løsningen belyses yderligere gennem en dialog mellem fagministerier, Skatteministeriet og Justitsministeriet.

8.4. Plan for indsatser på kort sigt
Handlingsplanen for realisering af den beskrevne formueløsning er skitseret
nedenfor.
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Tabel 25. Initiativer for realisering af løsningen
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

Nærmere analyse af gevinster og omkostninger
ved løsningen samt dataretlige aspekter (DIGST
og SKAT)
Oplysninger om saldo og dispositionsdato tilføjes
alle konti, som pengeinstitutterne indberetter til
SKAT (SKAT)
For almindelige bankkonti beregner og indberetter pengeinstitutterne maksimal og gennemsnitlig
saldo til SKAT (RKO)
Indberetningsfrekvensen fra pengeinstitutterne til
SKAT øges fra årlig til kvartalsvis
De nye oplysninger udstilles via det eksisterende
R75-skærmbillede
Etablering af lovgivningsmæssige rammer

Perspektivering: Initiativer på lang sigt – fra 2016 og frem
Formuekomponenterne, der
indgår ved beregning af ydelser
på boligstøtte-, folkepensions- og
kontanthjælpsområdet er eksempelvis indeståender i pengeinstitutter, værdipapirer, biler, kontantbeholdning og lignende.
Formuebegrebet på boligstøtteområdet er et nettobegreb, der
inkluderer gæld, hvorimod formuebegrebet på folkepensionsog kontanthjælpsområdet er et
bruttobegreb, der omhandler
likvid formue.

I takt med at fagsystemerne konkurrenceudsættes på relevante ydelsesområder, vil formueoplysninger også kunne stilles til rådighed for sagsbehandleren og kontrolmedarbejderen direkte i det relevante fagsystem. Tilsvarende
vil formueoplysninger også kunne integreres i relevante selvbetjeningsløsninger, i takt med at selvbetjeningsløsningerne modnes. Der bør derfor i det
videre arbejde være fokus på at vurdere, hvordan formueoplysninger bedst
muligt indgår i en stadig mere automatiseret og effektiv sagsbehandling.
Henset til behovet for aktuelle formuedata til brug på de relevante ydelsesområder bør adgang til øvrige formuetyper ligeledes overvejes på længere
sigt. Formuetyper, der er relevante for tildeling ydelser, omfatter for eksempel:
 Danskeres formue placeret i udlandet. 27
 Værdi af aktiebeholdninger placeret i depot.
 Uregistreret ejendom og værdigenstande af væsentlig værdi, fx sejlbåde.
 Aktiv anvendelse af SKATs motorregister (DMR), hvor SKAT, KL og KMD
har igangsat et arbejde, der skal udstille data (webservices) om ejerskab
af biler overfor kommuner og Udbetaling Danmark, inklusive en beregnet
handelspris for køretøjet ud fra mærke, model, kørte kilometer osv. Det er

27

SKAT modtager i dag oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder om danskeres formuer i
udlandet. Aftalerne om udlevering af formueoplysninger fra udlandet har som udgangspunkt den
forudsætning, at oplysningerne udelukkende må anvendes til skatteansættelsen og derfor ikke
må udleveres eller benyttes til andre formål.
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en udfordring, at SKAT for indeværende kun kan oplyse den samlede
værdi af køretøjet – og ikke værdien fordelt på ejerkredsen af køretøjet.
I det omfang det besluttes at implementere løsningsinitiativet på kort sigt i
forhold til sikring af bedre datagrundlag for formueoplysninger udstillet i R75,
kan det være relevant at gennemføre en opfølgende analyse af, hvilke yderligere formueforhold der på mellemlang og lang sigt bør indberettes og registerunderstøttes.
En sådan løsning på mellemlang og lang sigt forudsætter, at der etableres en
moderne udstillingsløsning i SKAT til videreformidling af formuedata. Som
nævnt i afsnit 8.1.2 er løsningen betinget af, at SKAT juridisk kan påtage sig
rollen som tværministeriel dataejer og videredistribuere formueoplysninger,
der ikke direkte er relevante for skatteberegningen.
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9. Bedre kontrol af ægteskabs- og bopælsregistrering

§ 12. Enhver, der flytter, har
pligt til senest fem dage efter
flytningen at anmelde denne til
tilflytningskommunen. Anmeldelse kan også omfatte de
medlemmer af husstanden, der
flytter med, således at disse
fritages for selv at anmelde
flytningen.
(Uddrag fra CPR-loven)

Det er folkeregistrene i de
enkelte kommuner, der varetager den praktiske administration af folkeregistreringen. Folkeregisteropgaven varetages
typisk i de kommunale borgerservicecentre.
§ 6. Kommunalbestyrelsen
skal i CPR registrere enhver på
dennes bopæl i kommunen,
hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her
i landet.
(Uddrag fra CPR-loven)

Borgernes bopæls- og ægteskabsforhold spiller en afgørende rolle for berettigelsen til en række ydelser, herunder
særligt de såkaldte enligydelser som for eksempel børnetilskud, hvor det er en betingelse, at borgerne ikke er samlevende. For at understøtte en bedre kontrol af bopæls- og
ægteskabsoplysninger er der opstillet en løsningsmodel,
der består af såvel bedre it-understøttelse som mere effektiv og målrettet opgavevaretagelse i relation til kontrol.
Det er afgørende for at forhindre fejludbetalinger og snyd indenfor en række
ydelser, at der foretages korrekt kontrol og registrering af blandt andet borgernes ægteskabs- og bopælsforhold. Disse oplysninger udgør således et
væsentligt grundlag for at vurdere, om borgere eksempelvis er enlige eller
opholder sig i landet, hvilket er grundlæggende betingelser for at modtage
flere sociale ydelser. Udgangspunktet i forbindelse med sagsbehandlingen er
at lægge oplysninger i CPR til grund, og det er derfor afgørende for en korrekt ydelsestildeling, at oplysningerne i CPR er korrekte og opdaterede.
Denne løsning peger på, hvorledes der kan foretages en bedre ægteskabsog bopælsregistrering.

9.1. Baggrund og formål med løsningen
Deloittes gennemgang af kommunale tilbagebetalingssager viser, at forkert
registrering i CPR er årsagen til 46 procent af de tilfælde, hvor kommunerne i
2011 fremsatte tilbagebetalingskrav til borgere, der uretmæssigt havde modtaget sociale ydelser 28 .

28

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem CPR-lovens bestemmelser om bopæl og den
registrering af ophold eller samliv, der er relevant i den pågældende ydelsessag. I nogle sager er
registreringen i CPR korrekt efter CPR-loven, men borgerne har glemt/ved ikke/snyder med, at
de skal oplyse ydelseskontoret om en flytning, eller at deres barn opholder sig i udlandet, hvis de
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En stor del af disse tilfælde omfatter de såkaldte enligydelser (som for eksempel børnetilskud), hvor borgerne var i stand til at opnå enligydelser, ved
at den ene part flyttede sin folkeregisteradresse til eksempelvis en ven eller
mor. Udover enligydelser vil også unge med en falsk folkeregisteradresse
kunne modtage SU eller kontanthjælp som udeboende ved falsk anmeldelse
af flytning. Dertil kommer SU-tillægsstipendium til enlige og det kommende
beskæftigelsesfradrag for enlige.

Stopfunktionalitet
Når borgerne anmelder flytning,
behandles denne ofte automatisk
uden involvering af en sagsbehandler.
Stopfunktionalitet består i kriterier
for, hvornår en sag skal udtages
til manuel behandling hos en
sagsbehandler og dermed stoppes inden den automatiske godkendelse.

Digital flytteanmeldelse
Det er kun CSC’s selvbetjeningsløsning, eFlyt, der lever op til
kravene i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening. eFlyt
består af:
 Et borgerettet selvbetjeningsmodul, der guider borgerne
gennem en flytning.
 Et sagsbehandlingsmodul, der
kan håndtere flytninger automatisk eller manuelt.
 Et administrationsmodul, hvor
regler for henholdsvis automatisk og manuel sagsbehandling
opsættes.
Ifølge KL anvendes eFlyt i alle
kommuner.

Analysen viser, at sådanne flytteanmeldelser i en række tilfælde ikke bliver
stoppet af folkeregistrene, og dermed vil borgere i en kortere eller længere
periode uberettiget kunne modtage en eller flere sociale enligydelser eller
ydelser som for eksempel SU, jf. ovenfor. Samlet set er det derfor afgørende,
at oplysningerne om adresse og civilstand i CPR er korrekte, og at fejl og
forsøg på snyd kontrolleres og opdages.
Analysen peger på en række mulige årsager til, at folkeregistreringen ikke
fungerer tilstrækkelig effektivt i relation til at sikre den nødvendige kontrol af
forsøg på snyd med flytteanmeldelser.
For det første er der en række problemstillinger knyttet til anvendelsen af itunderstøttelse i folkeregistreringen. Den 1. december 2012 overgik flytning til
obligatorisk digital selvbetjening. Til at håndtere flytninger anvendes systemet
eFlyt. Dette system har enkelte funktioner (i rapporten benævnt stopfunktionalitet), der – alt afhængigt af, hvordan de enkelte kommuner vælger at opsætte løsningen – kan udtage mistænkelige sager til kontrol af eventuelt forsøg på snyd. Baseret på erfaringer i kommunerne vurderes det dog, at disse
funktionaliteter ikke er tilstrækkelige til at identificere væsentlige snydmønstre
og fejl i flytteanmeldelser. Samtidig er erfaringen, at kommunerne vælger at
opsætte de enkelte stopfunktionaliteter meget forskelligt, hvorfor det varierer
på tværs af kommuner, i hvilket omfang sager udtages til manuel kontrol.
Dette skyldes blandt andet, at ikke alle folkeregistre har opnået fortrolighed
med mulighederne for at opsætte eFlyt hensigtsmæssigt i et kontroløjemed.
Herudover udnyttes muligheden i eFlyt kun i begrænset omfang til eksempelvis at angive særlige adresser, der skal udtages til manuel behandling.
For det andet peger de involverede kommuner i Effektiv Sagsbehandling og
Kontrol, at især kontrolelementet i folkeregistreringsopgaven ikke er tilstrækkeligt prioriteret som en selvstændig og vigtig opgave i alle kommuner. Typisk er folkeregistreringsopgaven delt mellem flere medarbejdere, så de enkelte medarbejdere varetager både folkeregistrering og andre opgaver, typisk
i borgerservice. Som konsekvens heraf er der risiko for, at der ikke finder en
tilstrækkelig erfarings- og kompetenceopbygning sted blandt de medarbejdere, der har ansvar for at sikre den fornødne kontrol af mistænkelige sager,
blandt andet i forhold til den fornødne viden om snydmønstre relateret til
melder flytning efter den egentlige flyttedag. Og borgerne opfylder dermed ikke deres oplysningspligt.
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bopæls- og ægteskabsregistrering. Endvidere oplever kommunepanelet i
ESK-projektet, at der i borgerservice er utilstrækkelig viden om og forståelse
af folkeregistrets vigtige kontrolrelaterede rolle i at forhindre, at borgere opnår
uberettiget adgang til sociale ydelser. Ifølge kommunepanelet har mange
kommuner således ikke udarbejdet eksempelvis instrukser og vejledninger til
at understøtte medarbejdernes kontrol af sager, der udtages til manuel kontrol via stopfunktionalitet i eFlyt, ligesom der ikke er etableret tilstrækkelig
koordinering og samarbejde mellem folkeregistret og kontrolmedarbejderne.
For det tredje har de deltagende kommuner i såvel Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger som Effektiv Sagsbehandling og Kontrol peget
på, at der er risiko for, at borgere, der opnår familiesammenføring på baggrund af ægteskab, også kan opnå sociale ydelser som enlige. Det skyldes,
at registrering af ægteskab ikke er it-understøttet på tværs af Udlændingestyrelsens system og CPR, hvorfor borgere kan have opnået familiesammenføring på baggrund af ægteskab, men samtidig bliver registreret som enlig i
CPR 29 . Endvidere har Udlændingestyrelsen og de kommunale folkeregistre i
nogle tilfælde divergerende opfattelser af, hvorvidt et par kan anses for at
være gift eller ej. Dermed vil pågældende borgere over tid 30 kunne modtage
kontanthjælp og/eller ved falsk angivelse af folkeregisteradresse kunne modtage ydelser som enlig.
Den beskrevne problemstilling om fejl ved eller manglende registrering af
ægteskab kan også opstå i andre situationer, hvor en myndighed (fx folkeregistret) skal tage stilling til, om et ægteskab indgået i udlandet kan anerkendes efter dansk ret og dermed registreres i CPR.
Formålet med en fremadrettet løsningsmodel er således at adressere ovenstående problemstillinger angående henholdsvis effektiv anvendelse af itunderstøttelse, manglende prioritering af især kontrolelementet i folkeregistreringsopgaven og herunder effektive arbejdsgange og ukorrekt registrering
af ægteskab for borgere, der opnår familiesammenføring. Løsningsmodellen
peger således på initiativer, der kan sikre en bedre kontrol og dermed mere
korrekt registrering af ægteskabs- og bopælsoplysninger i CPR med henblik
på at mindske muligheden for at begå socialt snyd. Det foreslås, at der gennemføres to konkrete initiativer, henholdsvis bedre kontrol af bopælsændringer i CPR og mere korrekt registrering i CPR af de ægteskaber, der ligger til
grund for familiesammenføring. Begge initiativer er præsenteret nedenfor.

29

Det skal dog bemærkes, at Udlændingestyrelsen i afgørelsesbrevet om
førstegangsfamiliesammenføring skriver, om den finder sted på grundlag af ægteskab eller
samliv. Dette er dog ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt til at sikre korrekt registrering af ægteskab i
CPR.

30

Hvis den ægtefællesammenførte eller den herboende person modtager offentlige ydelser efter
lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, skal kommunen indberette dette til
Udlændingestyrelsen, jf. udlændingelovens § 9, stk. 26.
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9.2. Beskrivelse af løsning
Bedre kontrol af bopælsændringer i CPR
Løsningen og dens centrale elementer er illustreret i figuren nedenfor og
herefter nærmere uddybet.
Figur 14. Væsentlige elementer i fremtidig håndtering af flyttesager

Forslag til nye og forbedrede stopkriterier i digital selvbetjeningsløsning
(prioriteret rækkefølge efter relevans
og effekt)
 Samlet antal beboere på adressen
efter flytning opdelt på henholdsvis
voksne og børn.
 Antal personer per rum i boligen.
 Aldersgrænse for tilflytter til c/o.
 Mulighed for at angive et notat for
særlige adresser, der kort begrunder,
hvorfor adressen er udpeget til særlig.
 Mere end to voksne per bolig.
2

 Personer per m .
 Valg af ny læge, uden at flytning finder
sted.
 Far flytter, inden barn fylder et halvt år.
 Flytning til adresse, der ikke er godkendt til beboelse.
Flytning til logivært
En logivært er en person, der lader nogen bo i et værelse eller en bolig, som
den pågældende råder over.
Proformaadresse hos en logivært kan
benyttes til at begå socialt snyd, for
eksempel til at opnå udeboende SU eller
kontanthjælp.

Figuren viser de væsentligste elementer i en fremtidig optimeret behandling,
kontrol og it-understøttelse af flyttesager. De væsentligste ændringer består i
en forbedret stopfunktionalitet med flere stopkriterier, udvikling af digital risikoscoring ved flyttesager og afledt heraf tilrettelæggelse af en mere risikobaseret kontroltilgang i folkeregistreringen. Samtidig tilrettelægges kontrollen,
så særlig komplicerede eller risikofyldte sager behandles af specialiserede
medarbejdere.
Samlet set understøtter løsningen en ambition om at etablere automatisk
sagsbehandling af ukomplicerede, ikkerisikofyldte flytteanmeldelser (langt de
fleste) koblet med en manuel og specialiseret kontrol af sager, hvor der er
risiko for snyd. Løsningen består således overordnet set af to hoveddele:
 It-understøttelse og automatisering: Bedre opsætning af eksisterende
stopfunktionalitet og etablering af ny stopfunktionalitet i forbindelse med
digital selvbetjening, herunder udvikling af mere avanceret it-understøttelse, der kan identificere og validere flytninger/flyttemønstre, der tyder
på fejl eller forsøg på snyd og således har særlig risiko.
 Effektiv opgavevaretagelse: Optimering af kontrol af flyttesager i folkeregistrene gennem forbedret arbejdstilrettelæggelse. Dertil kommer bedre
udnyttelse af mulighederne i eFlyt.
Bedre it-understøttelse af flyttesager
Der er identificeret en række muligheder for at opstille flere og mere relevante kriterier for, hvornår en automatisk flyttesag skal udtages til manuel behandling og kontrol, end de muligheder, som eFlyt-løsningen i dag indehol135
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CPR-loven
§ 10. En kommunalbestyrelse, der får
formodning om, at en person ikke er
korrekt bopælsregistreret, skal undersøge sagen for at rette eventuelle fejl.
Undersøgelsen foretages af den kommunalbestyrelse, hvor vedkommende er
registreret, medmindre der kendes en
bestemt adresse i en anden kommune,
hvor vedkommende menes at opholde
sig. I sidstnævnte tilfælde foretages
undersøgelsen af denne kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan til brug
for undersøgelsen af en persons bopælsforhold udover de oplysninger, som den
har adgang til efter anden lovgivning,
afkræve følgende oplysninger:
1. En nærmere redegørelse fra vedkommende selv om dennes bopælsforhold.
2. En erklæring fra husejer eller lejer om,
hvem der flytter til eller fra dennes
ejendom eller lejlighed, samt om,
hvem der bor eller opholder sig i ejendommen eller lejligheden.
3. Oplysninger fra virksomheder, der er
pålagt befordringspligt efter postloven,
private tele- og forsyningsselskaber,
private boligselskaber og -foreninger,
a-kasser, fagforeninger og pengeinstitutter med henblik på at fastlægge
vedkommendes bopælsforhold.

der. Baseret på blandt andet input fra kommunale folkeregister- og kontrolmedarbejdere er der identificeret konkrete forslag til nye stopkriterier, der kan
anvendes i forbindelse med flyttesager, jf. boksen til venstre. De angivne
forslag baserer sig på tilgængelige data i form af data fra BBR/OIS og CPR.
Ligesom kriterier for udsøgning af kontrolsager, jf. kapitel 7, vil også stopkriterierne løbende skulle revurderes og justeres, så de dels matcher udviklingen i eksempelvis snydmønstre, dels målrettes og forfines, så der ikke udtages unødig mange sager til ekstra kontrol.
Udover de konkrete og specifikke forslag til yderligere stopkriterier for flytteanmeldelser vurderes der ligeledes, jf. også løsningsarkitekturen i kapitel 3,
at være et potentiale i at understøtte bopælsregistreringen med risikoscoringsfunktionalitet med henblik på at sikre en bedre fokusering af opgaveløsningen på de sager, der har størst risiko. En sådan risikoscoringsfunktionalitet vil kunne tilvejebringes af et fællesoffentligt udsøgningssystem, jf. kapitel
7.
Risikoscoring i forbindelse med borgernes flytteanmeldelser vil kunne bidrage til målrettet at identificere sager, hvor der bør være særlig opmærksomhed og kontrol, og hvilke sager der kan behandles automatisk. Som eksempel på relevansen af en sådan risikobaseret tilgang peger flere folkeregistermedarbejdere på, at der i dag modtages uforholdsmæssigt mange flytninger
til logivært, hvis kommunen har valgt at udtage disse til manuel kontrol gennem eFlyt-løsningen. Kommunerne står dermed i et dilemma, idet antallet af
sager er meget omfattende og dermed tidskrævende, samtidig med at der
rent faktisk begås snyd i nogle af disse sager. For at sikre en både effektiv
opgaveløsning og målrettet kontrol vil det således være relevant at gennemføre en risikoscoring ved flytning til logivært, der kan bidrage til at prioritere,
hvilke sager der skal udtages til manuel behandling og kontrol.
Risikoscoringsfunktionaliteten vil kunne udbygges over tid baseret på løbende data- og erfaringsopsamling om snydmønstre relateret til bopælsregistrering, der således yderligere vil kunne forbedre identifikation af mistænkelige
flytninger. En sådan systemunderstøttelse kan sammenlignes med Arbejdsmarkedsstyrelsens nuværende system til validering af atypisk sygefravær
(VAS), jf. kapitel 7, idet systemet skal validere atypiske flyttemønstre (VAF)
baseret på en lærende dataminingtilgang, hvor flyttemønstre relateret til snyd
identificeres og udtages til nærmere kontrol.
I forlængelse heraf vurderes det endvidere at være relevant, at eFlytsystemet kan markere bestemte sager fremad i tid (for eksempel i form af en
advisfunktionalitet), i stedet for at sagerne på selve tidspunktet for flytteanmeldelsen udtages til manuel kontrol. Dermed vil flytningen i første omgang
blive gennemført, men folkeregistermedarbejdere eller kontrolmedarbejdere
vil efterfølgende kunne følge op på flytningen. Dette kan eksempelvis være
relevant i tilfælde, hvor borgere flytter til en adresse, der er mistænkt for at
huse et fædrehotel, hvilket ikke kan afgøres umiddelbart, men kræver undersøgelse og opfølgning over en periode. En sådan advisfunktionalitet i eFlyt vil
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dermed kunne bidrage til, at der ikke anvendes unødigt mange ressourcer til
at behandle sagen med det samme, men at sagen kan undersøges nærmere
senere, hvis det skulle være relevant.
Optimering af kontrol og håndtering af flyttesager
Analysen peger på, at der er risiko for, at der samlet set på tværs af kommunerne ikke p.t. er tilstrækkelig gode rammer for en effektiv og korrekt folkeregistrering, jf. den indledende beskrivelse af problemstillinger relateret til især
kontrolelementet i folkeregistreringen ovenfor.
Det vurderes derfor relevant at vurdere, i hvilket omfang det vil være muligt at
optimere kontrollen og håndteringen af flyttesager i folkeregistrene gennem
fokus på kompetencer, organisering af opgaveløsningen samt ledelse og
prioritering.
Det skal først og fremmest sikres, at især kontrolelementet i folkeregistreringen varetages af medarbejdere med de rette kompetencer. Det handler for
det første om, at medarbejderne er i stand til at anvende lovgivningen korrekt
og herunder kan foretage de relevante sagsbehandlingsskridt i forhold til at
kontrollere og oplyse sager tilstrækkeligt, herunder især i forhold til anvendelsen af CPR-lovens § 10. For det andet skal der være de rette specialiserede
kompetencer til stede (for eksempel i forhold til at håndtere sagstyper, der
kun forekommer i begrænset omfang), der er i stand til at kontrollere de sager, der udtages til kontrol som følge af enten stopkriterier eller risikoscoring.
For det tredje handler det om at sikre en relevant opsætning af stopfunktionalitet i eFlyt.
Samtidig skal de organisatoriske rammer for folkeregistreringen understøtte
et fagligt miljø, hvor folkeregistermedarbejderne som udgangspunkt har folkeregistrering som deres hovedopgave. Dette vil sikre den nødvendige faglige
specialisering og kompetence, herunder mulighederne for vidensdeling og
læring mellem kolleger. Som led heri skal organiseringen understøtte en
opdeling af opgaveløsningen, hvor sager med høj risiko håndteres og kontrolleres af specialiserede medarbejdere. Endvidere skal organiseringen sikre
sammenhæng mellem folkeregistreringsopgaven og den bredere kontrolopgave både i forhold til at videregive relevante sager fra folkeregistret til kontrolmedarbejdere og i forhold til løbende vidensdeling og erfaringsopsamling
angående snydmønstre og folkeregistrering.
Dertil skal der være et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på og prioritering
af opgaveløsningen og rammerne herfor. Korrekt og effektiv kontrol i folkeregistreringen kan eksempelvis understøttes gennem udarbejdelse af instrukser og vejledninger samt fokus på løbende at opsamle erfaringer med især
kontrolelementet i folkeregistreringen og iværksætte tiltag til kontinuerlig forbedring af opgaveløsningen.
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Korrekt registrering i CPR af de ægteskaber, der ligger til grund for familiesammenføring
Sideløbende med ESK-projektet gennemfører Digitaliseringsstyrelsen med
konsulentbistand projektet vedrørende Effektiv Personregistrering. Deloitte
anbefaler, at problemstillingerne vedrørende korrekt registrering af ægteskaber i forbindelse med familiesammenføring, eller hvor der i øvrigt foretages
en registrering i CPR af et udenlandsk ægteskab, behandles i dette regi.
Deloitte har dog nedenfor kort opsummeret og skitseret to overordnede mulige løsningsmodeller, der eventuelt kan danne grundlag for videre analyse i
regi af Effektiv Personregistrering.
Problemstillingen kan for eksempel løses ved en løsningsmodel, hvor der
skabes en bedre it-understøttelse af sagsbehandlingen i forbindelse med
registreringen af familiesammenførte i CPR. Det kan for eksempel foregå
ved, at der genereres en advarsel, hvis en person registreres i CPR med en
anden ægteskabelig status end den, der ligger til grund for familiesammenføringen.
Der er dog den udfordring i dag, at oplysningen om civilstand hos familiesammenførte bliver overskrevet af CPR-oplysninger. Der eksisterer dermed i
praksis i dag ikke et selvstændigt og søgbart felt om ægteskabelig status på
tidspunktet for familiesammenføringen. Det bør belyses nærmere, om der bør
etableres et sådant felt.
En alternativ løsningsmodel er, at udlændingemyndighederne foretager den
første registrering i CPR af familiesammenførte og herunder angiver civilstatus. Dette vil samtidig isoleret set sikre en større sikkerhed for, at der foretages korrekt registrering og kobling mellem oplysningerne i Udlændingestyrelsen og CPR.

9.3. Anbefalinger til realisering af løsningen
Med afsæt i ovenstående løsningsbeskrivelse præsenteres Deloittes anbefalinger til konkret løsningsmodel samt initiativer til at realisere denne.
Hvad angår udarbejdelse af konkret løsningsmodel for korrekt registrering i
CPR af de ægteskaber, der ligger til grund for familiesammenføring, anbefaler Deloitte, at dette løses i regi af projektet Effektiv Personregistrering, hvorfor denne løsning ikke behandles yderligere nedenfor.
Hvad angår effektiv og korrekt bopælsregistrering peger analysen ovenfor på
en mulig kompetence- og ressourcemæssig sårbarhed relateret til især kontrolopgaven i hovedparten af de kommunale folkeregisterenheder.
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På den baggrund anbefaler Deloitte, at der sker en optimering af den mere
dybtgående kontrol af borgernes bopælsoplysninger i folkeregistret, hvilket er
nærmere behandlet i afsnit 9.4 nedenfor.
Deloitte anbefaler endvidere, at der gennemføres følgende it-relaterede initiativer til at sikre god understøttelse af folkeregistreringsopgaven:
 Udbygning af den nuværende digitale selvbetjeningsløsning vedrørende
flytteanmeldelser med yderligere stopkriterier, hvortil der skal specificeres
krav vedrørende dette til leverandøren. Det vurderes at være en relativt
simpel it-udviklingsopgave, idet logikken i forslagene til nye kriterier er
simpel og baseret på eksisterende registerdata i CPR og BBR.
 Etablering af advisfunktionalitet vedrørende sager under observation, det
vil sige flyttesager, der skal kontrolleres efter en bestemt tidsperiode. En
sådan påmindelsesfunktionalitet kan etableres gennem udbygning af
sagsbehandlermodulet i eFlyt. Det skal nærmere afklares, hvad en sådan
yderligere funktionalitet vil kræve i forhold til udviklingstid og udviklingsomkostninger.
 Etablering af risikoscoringsfunktionalitet, der kan identificere mistænkelige
og atypiske flytteanmeldelser med henblik på at sikre en mere målrettet
kontrol af de flyttesager, hvor der er størst risiko for fejl eller snyd. Risikoscoringsfunktionalitet og tilhørende dataminingfunktionalitet (VAF) kan
med fordel baseres på det samme fællesoffentlige udsøgningssystem, der
anbefales etableret som led i at optimere den generelle kontrolindsats, jf.
kapitel 7. Der skal i den forbindelse fastlægges kriterier for risikoscoring af
flytteanmeldelser samt for den efterfølgende modellering og opsætning af
disse i systemet.

Perspektivering: Initiativer på lang sigt – fra 2016 og frem
For at styrke korrekt folkeregistrering af borgerne yderligere kan det overvejes at iværksætte flere initiativer til at sikre dette fra 2016 og frem.
Et væsentligt initiativ kan for eksempel bestå i at anvende andre datakilder til
at validere oplysninger i CPR. Der eksisterer således en række datakilder,
der kan indikere, hvor en borger reelt bor, og dermed samtidig indikere, hvis
oplysningerne i CPR ikke er korrekte. Det kan for eksempel være en kombination af oplysninger fra daginstitutioner, oplysninger om forbrug af el, vand
og varme og oplysninger om brug af sundhedstjenester. Dette vil dog kræve
en lovændring. Disse oplysninger vil tilsammen kunne identificere registreringer i CPR, hvorfor det på sigt kan overvejes at gennemføre en nærmere analyse og vurdering heraf. En væsentlig del af en sådan vurdering bør desuden
være en afvejning af proportionaliteten i kontrolindsatsens omfang og hensynet til borgernes retssikkerhed.
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9.4. Organisering af kontrol af bopælsog ægteskabsoplysninger
Registrering og kontrol af bopæls- og ægteskabsoplysninger varetages i dag
af de kommunale folkeregistre, hvilket blandt andet omfatter registrering af
vielser, lægevalg og borgernes bopælsoplysninger. Særligt sidstnævnte udgør et særdeles vigtigt oplysningsgrundlag for vurdering af borgernes berettigelse til sociale ydelser, herunder særligt de såkaldte enligydelser, hvor det
er en betingelse, at ydelsesmodtagerne ikke er samlevende med en anden
person.
Anmeldelse af flytninger – der i praksis er grundlaget for bopælsregistrering –
er i dag omfattet af obligatorisk selvbetjening understøttet af løsningen eFlyt.
Det betyder, at langt størsteparten af flytteanmeldelserne foregår automatisk
uden behov for manuel vurdering eller registrering. Tilbage er alene de relativt få sager, hvor der kan være mistanke om fejl eller forsøg på snyd i anmeldelsen af flytning, og hvor der skal sikres en både effektiv og korrekt kontrolindsats.
Denne kontrolindsats handler for det første om at sikre en effektiv itunderstøttelse, jf. anbefalingerne ovenfor om især etablering af yderligere
stopkriterier i eFlyt samt risikoscoring af de enkelte flytteanmeldelser. Og for
det andet handler det om at sikre de rette faglige og organisatoriske forudsætninger for en korrekt og effektiv kontrol af de sager, der ikke kan godkendes automatisk.
CPR-loven
§ 6, stk. 6. En kommunalbestyrelse kan
efter aftale helt eller delvis overlade
opgaver vedrørende registrering af
indrejse i CPR af personer, der tilflytter
kommunen fra udlandet og betjenes i et
International Citizen Service-center, til
en anden kommunalbestyrelse, som i et
International Citizen Service-center
varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.

Analysen af den nuværende folkeregistrering i kommunerne indikerer, at der
som led i folkeregistreringen i dag ikke er tilstrækkelig gode rammer for en
effektiv og målrettet kontrol, hverken it-mæssigt (stopkriterier, advisfunktionalitet i eFlyt og digital risikoscoring) eller organisatorisk. Sidstnævnte relaterer
sig særligt til ledelsesmæssigt fokus og prioritering af især kontrolopgaven i
forbindelse med folkeregistreringen samt utilstrækkelige faglige og ressourcemæssige miljøer, idet der i en række af de kommunale folkeregistre er
allokeret få medarbejdere, der typisk varetager både folkeregistrering og
andre opgaver i Borgerservice.
Deloitte vurderer derfor, at der er behov for optimering af den mere dybtgående kontrol af borgernes bopælsoplysninger i folkeregistret. Dette kan sikres gennem forbedret arbejdstilrettelæggelse, bedre samkøringsværktøjer
samt faglige og organisatoriske forudsætninger for en korrekt og effektiv kontrol af de sager, der enten ikke kan opdages gennem simple alarmsystemer
eller kræver en dybtgående kontrolindsats for at afdække eventuelle fejl eller
forsøg på snyd. En sådan optimering bør ses i sammenhæng med løsningsmodellen vedrørende fællesoffentlig kontrol, jf. afsnit 7.

140

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

9.5. Plan for indsatser på kort sigt
For bopælsregistrering har analysen indikeret mulige gevinster ved en mere
effektiv kontrol i forbindelse med bopæls- og ægteskabsregistrering. Det
anbefales på den baggrund, at der foretages justeringer af eksisterende
selvbetjeningsløsning og fagsystem, så der tilvejebringes en bedre understøttelse af processerne på området (initiativ A, B og C). Endvidere anbefales
det at etablere bedre faglige og organisatoriske forudsætninger for effektiv
kontrol, hvilket skal ses i sammenhæng med det bredere initiativ vedrørende
fællesoffentlig kontrol, jf. afsnit 7.
Den tidsmæssige placering af de enkelte initiativer er skitseret i nedestående
tabel.
Tabel 26. Initiativer for mere effektiv bopæls- og ægteskabsregistrering
2013,
K2
Initiativer

2013, K3

2013, K4

2014, K1

2014

2015

2016

2017

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

A: Udbygning af den digitale selvbetjeningsløsning
B: Etablering af advisfunktionalitet
C. Etablering af risikoscoringsfunktionalitet
D. Etablering af faglige og organisatoriske forudsætninger for effektiv kontrol
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10. Vurdering af økonomiske gevinster ved
en mere effektiv indsats

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger viser, at der er et
betydeligt potentiale ved at optimere de løbende sagsbehandlingsprocesser og sikre en mere effektiv kontrol af sager om socialt snyd. Det er Deloittes vurdering, at indsatsen
på kort sigt bør fokusere på at udnytte eksisterende løsninger til at nedbringe antallet af fejludbetalinger i kommuner
og på Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Derudover
foreslås igangsat en langsigtet og mere koordineret indsats, som vurderes at ligge væsentligt udover god praksis
opgjort i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
I dette kapitel præsenteres en samlet vurdering af potentialerne ved en mere
effektiv sagsbehandling og kontrolindsats.
Først præsenteres en revideret og kvalificeret opgørelse over gevinsterne
ved færre fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav. Opgørelsen er
baseret på analysen af kommunal praksis i 2011 i Deloittes Analyse af socialt
snyd og fejludbetalinger samt en supplerende analyse heraf i forbindelse
med Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. I den forbindelse præsenteres ligeledes beregnings- og datagrundlaget for denne opgørelse.
Dernæst vurderes de opgjorte fejludbetalinger og rejste tilbagebetalingskrav
med henblik på at opgøre et egentligt økonomisk potentiale.
Med afsæt heri præsenteres:
 Initiativer, der skal sikre, at alle kommuner og Udbetaling Danmark som
minimum opnår samme niveau som de bedste kommuner i 2011 (benævnt god praksis i rapporten).
 Initiativer, der skal sikre, at kommunerne og Udbetaling Danmark kan
forbedre deres indsats yderligere (benævnt udover god praksis i rapporten).
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Afslutningsvis skitseres mulighederne for at etablere en model for løbende
effektmåling i opgørelselsen af indsats, resultater og effekt af sagsbehandling
og kontrol på de sociale ydelsesområder.

10.1. Opgørelse af kommunernes indsats i 2011
Udgangspunktet for opgørelsen af fejludbetalinger og rejste tilbagebetalingskrav ved en mere korrekt og effektiv sagsbehandling samt kontrolindsats
baserer sig hovedsagelig på datagrundlaget fra Deloittes Analyse af socialt
snyd og fejludbetalinger samt supplerende analyser i Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Herigennem er der dels etableret en økonomisk opgørelse af
kommunernes indsats i 2011, dels opgjort muligheder for at mindske antallet
af fejludbetalinger og rejse flere tilbagebetalingskrav, ved at alle kommuner
og Udbetaling Danmark opnår samme niveau for antal stoppede ydelser og
rejste tilbagebetalingskrav som de bedste kommuner i 2011 (jf. boks nedenfor).
Minimering af fejludbetalinger er relateret til:
 Korrekt sagsbehandling i form af flere korrekte afgørelser og flere stoppede ydelser i de situationer, hvor borgerne ikke er berettiget til en social
ydelse.
Øget antal rejste tilbagebetalingskrav er relateret til:
 Effektiv kontrolindsats, hvor borgere, der forsøger at snyde det offentlige
angående sociale ydelser, i højere grad opdages og stilles overfor tilbagebetalingskrav for de uretmæssigt udbetalte ydelser.
Udgangspunktet for opgørelsen af fejludbetalinger og rejste tilbagebetalingskrav tager afsæt i sagsbehandlingsprocessen i forbindelse med sociale ydelser, der er nærmere introduceret i kapitel 2.
Figur 15. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af
sociale ydelser

På kontroltrin 1 skal det vurderes, om ansøgerne opfylder tildelingskriterierne, og hvis ikke, skal der gives afslag.
På kontroltrin 2 skal der følges løbende op på, om borgerne fortsat er berettiget til ydelsen. Hvis borgerne ikke er det, skal ydelsesudbetalingen stoppes,
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og hvis borgerne har fået for meget udbetalt, skal sagsbehandleren vurdere,
om der skal rejses et tilbagebetalingskrav.
På kontroltrin 3 foretages der undersøgelse af mistænkelige sager. Hvis det
kan godtgøres, at borgere uberettiget modtager en ydelse, skal den stoppes,
og det skal vurderes, om der skal rejses et tilbagebetalingskrav.
Målepunkterne for henholdsvis afslag på ydelse, stop af ydelse og fremsættelse af tilbagebetalingskrav kan opdeles på de tre kontroltrin:
 Afslag på ydelse finder således sted på kontroltrin 1.
 Stop af ydelse finder sted på kontroltrin 2 og 3.
 Fremsættelse af tilbagebetalingskrav kan finde sted på kontroltrin 2 og 3.
Tabel 27. Stop af ydelse/afslag og tilbagebetalingskrav på de enkelte
kontroltrin
Potentiale
Stop af ydelse/afslag

Kontroltrin 1

Kontroltrin 2

Kontroltrin 3

X

X

X

X

X

Tilbagebetalingskrav

Opgørelse af kommunernes indsats i 2011 og gevinster ved at udbrede de bedste kommuners praksis
Opgørelsen af kommunernes indsats i 2011 og gevinster ved udbredelse af god praksis for korrekt sagsbehandling og effektiv
kontrolindsats er opgjort og beregnet for henholdsvis:
 Stop af fejludbetalte ydelser på baggrund af advisbehandling.
 Stop af fejludbetalte ydelser med hjælp fra kontrolenheden.
 Fremsættelse af tilbagebetalingskrav.
Der forventes ligeledes økonomiske gevinster forbundet med at forhindre snyd og fejl i ansøgningsøjeblikket. Det har dog ikke
været muligt at opgøre disse gevinster kvantitativt i forbindelse med analyserne, da det ikke umiddelbart er muligt at tilvejebringe
data for forhindret snyd og fejl på ansøgningstidspunktet.
Stop af fejludbetalte ydelser på baggrund af advisbehandling omhandler sagsbehandlernes rettidige og korrekte behandling af
adviser vedrørende ændringer i borgernes forhold, der har betydning for tildelingen/udmålingen af ydelsen. Hvis ikke adviserne
behandles rettidigt og korrekt, kan udbetalingen af ydelsen fortsætte uændret, indtil den uretmæssige udbetaling opdages og
standses ad anden vej, hvilket kan variere fra få måneder til i enkelte tilfælde flere år.
Stop af fejludbetalte ydelser med hjælp fra kontrolenheden omhandler de tilfælde, hvor udbetalingen af ydelsen stoppes på baggrund af oplysninger, der er tilvejebragt ved hjælp fra kontrolenheden og således ikke alene på baggrund af adviser eller borgernes egen henvendelse. Ofte vil der være tale om sager, hvor kontrolenheden har gennemført en undersøgelse af borgernes
forhold på baggrund af mistanke om snyd, for eksempel ved hjælp af udsøgninger eller undringer fra ydelsesmedarbejdere eller
andre. Hvis ikke kontrolenhederne var involveret i sagen, ville udbetalingen af ydelsen som udgangspunkt fortsætte, indtil den
uretmæssige udbetaling opdages og standses ad anden vej, hvilket kan være flere måneder og i nogle tilfælde år.
Opgørelsen af kommunernes indsats i 2011 og de opgjorte økonomiske gevinster for stoppede ydelser er et udtryk for det samlede beløb, som ville være uretmæssigt udbetalt, hvis ikke kommunerne havde stoppet ydelserne rettidigt og dermed forhindret
udbetalingen, også fremadrettet.
Rejste tilbagebetalingskrav omhandler kommunernes samlede rejste tilbagebetalingskrav til borgerne baseret på kontrolenhedernes undersøgelse af sager. Det har ikke været muligt at opgøre inddrevne tilbagebetalingskrav.
En detaljeret redegørelse for opgørelse og beregning af kommunernes indsats per 2011 er beskrevet i kapitel 4 i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
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Opgørelsen af kommunernes indsats i 2011 for sagsbehandling og kontrol på ydelsesområder
Opgørelsen af kommunernes indsats i 2011 for at stoppe udbetalinger og
rejse tilbagebetalingskrav baserer sig på dataindsamling på fire ud af fem
ydelsesområder i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge. Derudover er der på baggrund af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en
yderligere kvalificering af stoppede ydelser på sygedagpengeområdet i forbindelse med Effektiv Sagsbehandling og Kontrol.
Datagrundlaget er indsamlet i 2012 og dækker sager og praksis for 2011,
hvorfor opgørelsen afspejler kommunernes indsats for 2011 vedrørende rejste tilbagebetalingskrav og stoppede udbetalinger. Opgørelsen benyttes som
et økonomisk udgangspunkt for effektiviteten af kommunernes ydelsesenheder og kontrolenheder i 2011 i relation til indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger.
Datagrundlag i Deloittes Analyse
af socialt snyd og fejludbetalinger
Data blev hovedsagelig indsamlet
gennem følgende aktiviteter:
 Dybdekortlægning i ti kommuner
med det formål at kortlægge,
hvordan den nuværende kontrolindsats er tilrettelagt, herunder at
identificere udfordringer og barrierer for en forbedret kontrolindsats
og afdække god praksis i kommunerne.
 Sagsgennemgang af mere end
600 sager med det formål at tilvejebringe detaljerede og specifikke
oplysninger om årsagerne til, at
kommunerne rejser tilbagebetalingskrav.
 Spørgeskemaundersøgelse til
samtlige landets kommuner med
besvarelser fra 81 kommuner
med det formål at indsamle oplysninger om kommunernes tilrettelæggelse af sagsbehandling og
kontrolindsats, herunder især karakteristika ved kommunernes
særlige kontrolenheder.
 Analyse af advisdata fra 22 kommuner med henblik på at kvalificere beregninger angående potentialet ved at stoppe ydelser på
baggrund af adviser.

Data er således indsamlet inden overflytningen af ydelsesområder til Udbetaling Danmark, ligesom praksis afspejler de daværende rammer i forhold til
processer, organisering, fagsystemer og lovgivning.
I forbindelse med dataindsamlingen har det ikke været muligt for kommunerne at opgøre omfanget af afslag på ydelser på kontroltrin 1 og rejste tilbagebetalingskrav på kontroltrin 2.
Opgørelsen over kommunernes indsats i 2011 er således alene beregnet for
stop på kontroltrin 2 og 3 samt tilbagebetalingskrav på kontroltrin 3, jf. nedenstående tabel.
Tabel 28. Tilgængelige data for opgørelse af kommunernes indsats i
2011 på de enkelte kontroltrin
Indsats
Effektiv sagsbehandling
(stop af ydelse/afslag)
Effektiv kontrol
(tilbagebetalingskrav)

Kontroltrin 1

Kontroltrin 2

Kontroltrin 3

Ikke opgjort

X

X

Ikke opgjort

X

Der er alene indsamlet detaljerede data for boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge, der sammen med folkepension var de ydelsesområder, som Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger omfattede.
Det har ikke været muligt for kommunerne at opgøre indsatsen for folkepension.
Tabellen nedenfor viser kommunernes samlede resultater i 2011.
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Tabel 29. Effektiv sagsbehandling i kommunerne i 2011: Stop på baggrund af advis
Bolig31
sikring

Børnetilskud

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Total

382

59

81

269

790

Stop af ydelsen
på baggrund af
advis (mio. kr.)

Det ses af tabellen, at kommunerne samlet set stoppede ydelser på boligsikrings-, børnetilskuds-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet til en værdi
af cirka 790 mio. kr. på baggrund af advisbehandling.
Tabel 30. Effektiv kontrol i kommunerne i 2011: Tilbagebetalingskrav og
stop med hjælp fra kontrolenheder

Stop af ydelsen på
baggrund af hjælp fra
kontrolenhed (mio. kr.)

Bolig32
sikring

Børnetilskud

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Total

18

14

5

3

40*

Rejste tilbagebetalingskrav på tværs af alle
ydelsesområder (mio. kr.)

215

I alt

255

* Konservativt estimat, jf. forklaring i bilag B.
Kvalificering af data fra Deloittes
Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger har taget udgangspunkt i følgende data og aktiviteter
 Dialog med AMS om sygedagpenge
kontanthjælp og barselsdagpenge.
 Data fra AMS’ undersøgelse i fire
kommuner vedrørende stop af ydelser
indenfor sygedagpenge.
 Dialog med og data fra UDK om barselsdagpenge.
 Data på stop af ydelser fra UDK på
børnetilskud.
 Dialog med og data fra MBU ved økonomisk friplads.
 Restancenotat fra KL vedrørende
oversendte restancer til SKAT.

Kontrolenhederne stoppede fejludbetalinger svarende til cirka 40 mio. kr., jf.
tabel ovenfor. Beløbene dækker over den fremadrettede besparelse ved at
have forhindret en fortsat fejludbetaling. På kontanthjælpsområder er der
eksempelvis regnet med én måned i fremadrettet besparelse, mens der er
regnet med 7,5 måneder på børnetilskudsområdet. Dette er en konservativ
tilgang til opgørelsen af indsatsen i kontrolenhederne, der ikke er kvalificeret
yderligere. For eksempel anvendte KL og det daværende Velfærdsministeriet
i forbindelse med en resultatmåling om rejste tilbagebetalingskrav vedrørende uberettigede modtagne sociale ydelser i 2009 en metodik, hvor besparelsen ved stoppede sager blev fastsat til 12 måneder på alle ydelsesområder,
jf. bilag B. Denne metode er fravalgt, da ydelser som for eksempel barselsdagpenge og sygedagpenge ikke kan fejludbetales i 12 måneder. Antagelsen
går desuden på, at ydelser stoppes helt, og tager således ikke højde for, at
ydelserne også kan nedsættes.
Udover stoppede ydelser omfatter opgørelsen af kommunernes indsats i
2011 ligeledes omfanget af tilbagebetalingskrav rejst af kontrolenheden, der
er opgjort til 215 mio. kr. årlig for alle ydelsesområderne i kommunerne.

31

Analysen af kommunernes nuværende indsats har omfattet boligsikring, mens boligydelse ikke
er indgået.
32

Analysen af kommunernes nuværende indsats har omfattet boligsikring, mens boligydelse ikke
er indgået.
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Opgørelsen af gevinster i form af flere rejste tilbagebetalingskrav og flere
stoppede fejludbetalinger tager afsæt i Deloittes Analyse af socialt snyd og
fejludbetalinger, hvor der er foretaget opgørelser af kommunernes praksis i
2011 indenfor henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge.
Herudover er der gennemført en kvalificering gennem indsamling af eksisterende data fra parterne. Aktiviteter relateret til den yderligere kvalificering er
beskrevet i boksen til venstre.
Gevinster ved udbredelse af god praksis tager udgangspunkt i, at alle kommuner og Udbetaling Danmark kan blive lige så gode som gennemsnittet af
de ti bedste kommuner i 2011 til at stoppe ydelser og gennemsnittet af de
fem bedste kommuner i 2011 til at rejse tilbagebetalingskrav, her defineret
som god praksis. 33
I tabellen nedenfor er beregningsforudsætninger og beregningsmetoder opsummeret. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i bilag B.
Tabel 31. Tilgange til opgørelse af stoppede fejludbetalinger ved stoppede ydelser
Stop af ydelsen
på baggrund af advis

Stop af ydelsen på baggrund af
hjælp fra kontrolenhed

Boligsikring
Børnetilskud
Kontanthjælp
Sygedagpenge

Beregnet på baggrund af kommunernes nuværende indsats og
variation mellem kommuner

Beregnet på baggrund af kommunernes nuværende indsats og
variation mellem kommuner

Barselsdagpenge
Økonomisk friplads

Estimeret på baggrund af identificerede sammenhænge med de fire
ovenstående ydelsesområder

Estimeret på baggrund af identificerede sammenhænge med de fire
ovenstående ydelsesområder

Folkepension

Estimeret på baggrund af boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og
sygedagpenge

Estimeret på baggrund af boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og
sygedagpenge

Beregningerne af værdien af stoppede fejludbetalinger og rejste tilbagebetalingskrav tager som nævnt udgangspunkt i, at alle kommuner og Udbetaling
Danmark kan løftes til gennemsnittet af hhv. de 10 og de 5 bedste kommuners praksis i 2011.
Værdien af stoppede fejludbetalinger indenfor alle syv områder ved at udbrede god praksis i forhold til praksis i 2011 er gengivet i nedenstående tabeller.
Værdien er et udtryk for forskellen mellem den gennemsnitlige indsats i 2011
og god praksis i 2011.

33

Forudsætningerne om henholdsvis gennemsnit af fem og ti bedste kommuner er valgt på
baggrund af følsomhedsvurderinger i forbindelse med Deloittes Analyse af socialt snyd og
fejludbetalinger. Gennemsnittet for de ti bedste kommuner i forbindelse med potentialet ved stop
på baggrund af advis er udtryk for et relativt konservativt benchmark.
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De samlede stop af fejludbetalinger ved udbredelse af god praksis for stop af
ydelser på baggrund af advisbehandling indenfor boligsikring, børnetilskud,
kontanthjælp og sygedagpenge er cirka 600 mio. kr. årlig. Hertil kommer
cirka 80 mio. kr. ved udbredelsen af god praksis fra 2011 for stop af ydelser
på baggrund af inddragelse af kontrolenhederne.
Tilsvarende er værdien ved udbredelse af god praksis for stop af ydelser på
baggrund af advisbehandling indenfor folkepension, barselsdagpenge og
økonomisk friplads estimeret til cirka 340 mio. kr. årlig. Hertil kommer ca. 60
mio. kr. ved udbredelsen af god praksis for stop af ydelser på baggrund af
inddragelse af kontrolenhederne.
Tabel 32. Årlig værdi af stoppede fejludbetalinger ved stop på baggrund
af advis ved udbredelse af god praksis fra de bedste kommuner i 2011
Myndighed

Ydelsesområde

Potentiale
Effektiv sagsbehandling
Stop af ydelsen på baggrund af advis (mio. kr.)

Udbetaling Danmark
Barselsdagpenge

20

Boligsikring

250

Børnetilskud

30

Folkepension

260

Kontanthjælp

65

Sygedagpenge

255

Økonomisk friplads

60

Total

940

Kommunerne

Note: Der er ikke indsamlet nye data vedrørende antallet af stoppede ydelser i kommunerne på
henholdsvis barselsdagpenge, folkepension og økonomisk friplads. Estimaterne for stoppede
fejludbetalinger indenfor disse ydelsesområder er derfor mere usikre end opgjorte fejludbetalinger for henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge.
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Tabel 33. Årlig værdi af stoppede fejludbetalinger på baggrund af hjælp
fra kontrolenhed og rejste tilbagebetalingskrav ved udbredelse af god
praksis fra de bedste kommuner i 2011
Myndighed

Ydelsesområde

Potentiale
Effektiv kontrol
Stop af ydelsen ved
kontrolenhederne
(mio. kr.)

Effektiv kontrol
Rejste tilbagebetalingskrav på tværs af alle
ydelsesområder (mio. kr.)

Udbetaling Danmark
Barselsdagpenge

5

Boligsikring

40

Børnetilskud

20

Folkepension

20

Kontanthjælp

10

Sygedagpenge

5

Økonomisk friplads

40

Total

140

Kommunerne

510

34

Konservativt estimat, jf. bilag B.

Eksempler på udenlandske opgørelser
af fejludbetalinger
Norge: Ca. 5 pct. af alle udbetalinger
synes at være uberettigede
 I 2013 viste en analyse fra Proba
Samfunnsanalyse, på opdrag af det
norske beskæftigelsesministerium, at
godt 5 pct. af alle udbetalinger af sociale ydelser på fem udvalgte områder
(forældrepenge, dagpenge, invalidepension, sygedagpenge og enligforsørgerydelser), synes at være uberettigede.
 Tallet underbygges af en lignende
undersøgelse på sykepenge-området
(offentlig forsørgelse efter 16. sygedag)
hvor man anslår at snyd-sager kan andrage mindst 6 pct. af udbetalingerne.
Australien: 2,1 mia. kr. i fejl og mindre
snyd 2011-2012
 Det samlede omfang af socialt snyd
kendes ikke.
 I 2011-2012 afdækkede DHS fejludbetalinger og ’mindre overtrædelser af
reglerne’ for ca. 2,1 mia. kr., mens regulært snyd androg godt 210 mio. kr.

Omfanget af tilbagebetalingskrav rejst af kontrolenheden i 2011 er beregnet
for alle kommunale ydelsesområder. På den baggrund er gevinster ved udbredelse af god praksis opgjort ved, at alle kommuner og Udbetaling Danmark kan blive lige så gode som gennemsnittet af de fem bedste kommuner
til at rejse tilbagebetalingskrav. Den samlede værdi af flere rejste tilbagebetalingskrav er på cirka 510 mio. kr. indenfor alle kommunale ydelsesområder i
2011. Det er dog ikke alle tilbagebetalingskrav, der opkræves, modregnes
eller inddrives, jf. afsnit 10.2.
Samlet set viser op gørelsen af kommunernes indsats i 2 011, at der er et
økonomisk potentiale ved at reducere antallet af fejludbetalinger og mulighed
for at rejse flere tilbagebetalingskrav, end det er tilfældet i dag – alene ved at
de mindst effektive kom muner bliver lige så g ode som genn emsnittet af de
bedste kommuner i 2011.
Det bemærkes, at potentialet er en bruttoopgørelse af mulige økonomiske
gevinster. Der er således ikke taget højde for, at en del af potentialet muligvis
indhentes igen for eksempel som følge af den årlige efterregulering på boligstøtteområdet eller via opkrævning og inddrivelse af rejste tilbagebetalingskrav. Endvidere skal der tages højde for mulige overlap mellem potentialer
relateret til henholdsvis stoppede ydelser og rejste tilbagebetalingskrav.
Begge forhold belyses nærmere i afsnit 10.2 nedenfor.

34

Udtryk for forskellen mellem god praksis (725 mio. kr.) og gennemsnittet (210 mio. kr.)
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10.2. Muligheder for at realisere de økonomiske gevinster ved god praksis
Tabel 34. Potentialer (mio. kr.)

Muligheder og barrierer for at realisere de opgjorte gevinster ved flere stoppede fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav er vurderet i forhold
til:
 Potentielle overlap mellem gevinster relateret til stoppede ydelser og rejste tilbagebetalingskrav.
 Efterfølgende efterregulering og inddrivelse af for meget udbetalte ydelser.

Vurdering af overlap mellem gevinster på kontroltrin 2 og 3
Der er foretaget en vurdering af mulige overlap mellem gevinsterne på kontroltrin 2 og 3. Overlap kan opstå, fordi sagerne ved en mere effektiv advisbehandling allerede vil blive stoppet ved kontroltrin 2. Dermed vil der potentielt set ske en reduktion af det samlede antal stop og tilbagebetalingskrav på
kontroltrin 3. Dette potentielle overlap blev ligeledes fastslået i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger.
Der er dog flere forhold, der peger på, at der ikke er markant overlap mellem
potentialerne på kontroltrin 2 og 3. Det skyldes hovedsagelig, at:
 Gevinsterne på kontroltrin 2 er beregnet for stop på baggrund af advis. På
kontroltrin 3 sker stop derimod på grundlag af andet oplysningsgrundlag
end advis. Det skyldes, at sagerne på kontroltrin 3 typisk er væsentlig mere komplicerede sager, der typisk ikke vil kunne stoppes på baggrund af
advisbehandling.
 Der er ikke fundet en statistisk sammenhæng, der indikerer, at kommuner,
der stopper mange sager på kontroltrin 2, samtidig stopper færre sager på
kontroltrin 3.
 Stop på kontroltrin 3 beregnes som et forventet fremadrettet potentiale,
hvorimod tilbagebetalingskrav er et bagudrettet potentiale.
Samlet set peger de nuværende data således på, at potentialerne ved god
praksis på henholdsvis kontroltrin 2 og 3 ikke er markant overlappende.

Vurdering af muligheder for realisering af gevinster ved
stoppede ydelser
Realiseringen af gevinster ved, at alle kommuner og Udbetaling Danmark
kan blive lige så gode som gennemsnittet af de ti bedste kommuner til at
stoppe ydelser, forudsætter, at gevinsterne ved flere stop ikke modsvares af,
at de fejludbetalte ydelser alligevel ville blive realiseret gennem fremsættelse
af tilbagebetalingskrav eller inddrivelse.
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Samlet set er forudsætningen for, at der i første omgang rejses et tilbagebetalingskrav, at:
 Myndigheden opdager, at der skal rejses et tilbagebetalingskrav.
 Tilbagebetalingskravet er større end en eventuel bagatelgrænse 35 .
 Tilbagebetalingsgrundlaget ikke truer borgernes forsørgelsesgrundlag, så
borgerne i stedet skal have hjælp efter kontanthjælpslovgivningen.
 Borgerne har været i ond tro, og at kommunen kan sandsynliggøre dette.
Det bemærkes, at boligstøtteområdet adskiller sig fra de øvrige områder ved
at have en årlig efterregulering af indtægtsgrundlaget, der betyder, at myndigheden på dette område per definition opdager tilbagebetalingssager som
følge af indkomststigninger. Den årlige efterregulering af indtægtsgrundlaget
gennemføres efter de samme kriterier som omregning af boligstøtten i løbet
af året som følge af indkomststigninger. Endvidere er det i forbindelse med
indkomststigninger ikke en betingelse for at nedsætte boligstøtten eller fremsætte tilbagebetalingskrav, at borgerne har været i ond tro. Det medfører
samlet set, at gevinsten ved en forbedret behandling af indkomstadviser på
boligstøtteområdet vil blive modsvaret af et tilsvarende fald i tilbagebetalingskrav ved efterreguleringen. Modregning på baggrund af efterreguleringen
kræver, at ydelsen fortsætter. Alternativt skal tilbagebetalingskrav rejst som
følge af efterreguleringen opkræves eller inddrives.
Løbende stop af fejludbetalinger sikrer, at der ikke efterfølgende skal bruges
ressourcer på at inddrive for meget udbetalte ydelser hos borgerne. Tilbagebetalingskrav og inddrivelse er generelt sværere at realisere end løbende
regulering og efterregulering af ydelser. Det skyldes en række forhold.
Der kan for det første være kommuner, der slet ikke bliver opmærksomme
på, at der skal rejses et tilbagebetalingskrav:
 Kommunerne overser tilbagebetalingskrav, for eksempel fordi der ikke
dannes et advis (fx ved uhensigtsmæssig opsætning af kriterier for modtagelse af adviser).
 Øvrige dele af kommunen begår fejl, for eksempel hvis folkeregistret ikke
får behandlet en flyttemeddelelse korrekt, eller hvis jobcentret glemmer at
meddele ydelseskontoret, at borgere har raskmeldt sig ved en samtale i
jobcentret.

35

Flere kommuner har givet udtryk for, at tilbagebetalingskravet skal have en vis størrelse, før
der rejses krav, blandt andet på grund af de administrative ressourcer, der er forbundet med at
modregne, opkræve eller inddrive beløbet. Hertil skal indkomststigningen på boligstøtteområdet
være på minimum 22.500 kr. (2012), før boligstøtten omregnes. Grænsen er den samme ved
efterreguleringen i løbet af året.
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Bagatelgrænser
I Danmark er der ikke fastsat faste
bagatelgrænser, som der for eksempel
er i Norge, hvor der som hovedregel for
ydelser efter folketrygdloven er fastsat
en bagatelgrænse for tilbagebetalingskrav på 3.440 NOK. Tilbagebetalingskrav for en række ydelser er reguleret i
folketrygdlovens § 22-15. Bagatelgrænsen er på ”mindre enn fire ganger rettsgebyret” og svarer p.t. til 3.440 NOK, jf.
rettsgebyrloven.
Folketrygdlovens § 1-1. Formål
Folketrygdens formål er å gi økonomisk
trygghet ved å sikre inntekt og
kompensere for særlige utgifter ved
arbeidsløshet, svangerskap og fødsel,
aleneomsorg for barn, sykdom og
skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

 Ydelseskontoret får ikke behandlet adviset, for eksempel fordi der modtages et uoverkommeligt antal adviser, der er for få medarbejdere, der er ferie eller sygdom, eller der sker en sagsbehandlingsfejl.
For det andet kan der være bagatelgrænser eller lignende omstændigheder,
der medfører, at et tilbagebetalingskrav ikke rejses.
Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger belyser den kommunale
praksis i forhold til tilbagebetalingskrav. Samlet set kan følgende fremhæves
om den kommunale praksis, i forhold til om der rejses tilbagebetalingskrav:
 Kommunerne oplever det som ressourcekrævende at dokumentere tilbagebetalingskrav tilstrækkelig grundigt, til at kommunerne kan få medhold i
en eventuel klagesag om, hvorvidt borgerne har været i ond tro, hvilket
medfører at sagen dermed underkendes (hjemvises) af det sociale nævn.
 Deloittes kortlægning viser, at en række kommuner har administrativt
fastsatte interne bagatelgrænser. Nogle kommuner vurderer, at tilbagebetalingskrav skal have en vis størrelse, før det er umagen værd at anvende
ressourcer på at rejse kravet.
For det tredje kan tilbagebetalingsgrundlaget true borgernes forsørgelsesgrundlag. Deloitte har i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger ligeledes
afdækket en kommunal praksis om dette i tilfælde, hvor:
 Der er tale om uretmæssig modtagelse af en forsørgelsesydelse (fx kontanthjælp). Dette medfører at kommunen ikke kan kræve beløb tilbage, og
betyder, at borgernes forsørgelsesgrundlag fjernes eller reduceres uforholdsmæssigt.
 Det ikke kan betale sig at rejse kravet, fordi borgernes betalingsevne formodes at være ringe.

Det er en grundlæggende betingelse for
at kunne kræve tilbagebetaling af
sociale ydelser, der – objektivt set – er
modtaget med urette, at modtageren
har fået de pågældende ydelser mod
bedre vidende (…). I begrebet ”mod
bedre vidende” ligger, at modtageren
skal have været i ond tro, det vil sige
have udvist et bebrejdelsesværdigt
forhold.
(FOB 2013-4)

En grundlæggende forudsætning for, at en offentlig myndighed kan tilbagekræve sociale ydelser, er, at borgerne har modtaget ydelsen mod bedre vidende/har været i ond tro, jf. dog beskrivelsen af indtægtsreguleringen af
boligstøtte ovenfor.
Ombudsmanden har senest i marts 2013 udtalt sig om begrebet ”mod bedre
vidende/ond tro”, jf. boksen til venstre. Spørgsmålet om god tro er således
afgørende for, om fejludbetalte beløb kan tilbagekræves.
Samlet set er der således en række potentielle barrierer for, at et tilbagebetalingskrav i første omgang rejses. Dernæst er det afgørende, om tilbagebetalingskravet faktisk bliver indfriet.
I forbindelse med Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger gennemførte Deloitte en supplerende sagsgennemgang af tilbagebetalingssager
i to kommuner. Her blev det undersøgt, om tilbagebetalingskravet blev mod-
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regnet i en fremtidig udbetaling, eller om kravet blev forsøgt tilbagebetalt ved
indbetaling, jf. tabellen nedenfor. 36
Tabel 35. Tilbagebetalingskrav fordelt på indbetaling og modregning
(antal sager)
Forsøgt tilbagebetalt
ved indbetaling

Faktisk tilbagebetaling
ved modregning

I alt

Boligsikring

9

20

29

Børnetilskud

8

0

8

Folkepension

13

11

24

Kontanthjælp

28

4

32

Sygedagpenge

27

12

39

Total

85

47

132

Ydelse

Kilde: Deloitte 2012.

Som det ses af tabellen, blev cirka en tredjedel af tilbagebetalingskravene
forsøgt tilbagebetalt ved modregning og to tredjedele ved indbetaling. Der er
dog stor forskel fra ydelsesområde til ydelsesområde. For boligsikring modregnes cirka to tredjedele, og for kontanthjælp er modregningen begrænset til
cirka en ottendedel. Det må alt andet lige forventes, at tilbagebetalingskrav i
højere grad realiseres gennem modregning end indbetaling, da borgerne ikke
som udgangspunkt kan undlade at betale et modregningskrav. 37
Tabel 36. Tilbagebetalingskrav fordelt på indbetaling og modregning
(gennemsnitligt beløb per sag i kr.)
Tilbagebetaling
ved indbetaling

Tilbagebetaling
ved modregning

I alt

Boligsikring

1.807

2.708

2.429

Børnetilskud

4.161

Folkepension

15.657

4.662

10.618

Kontanthjælp

13.071

1.456

11.619

Sygedagpenge

7.050

2.279

5.582

Total

9.523

2.949

7.182

Ydelse

4.161

Kilde: Deloitte 2012.

Som det ses af tabellen, er det typisk større tilbagebetalingskrav, der forsøges tilbagebetalt ved indbetaling, hvorimod mindre beløb forsøges tilbagebetalt ved modregning.

36

Det er dog ikke kortlagt, hvorvidt tilbagebetalingskravet er blevet realiseret (indfriet) i de
konkrete sager.

37

Det bemærkes, at der med Udbetaling Danmarks idriftsættelse er overflyttet mulige
modregnings- og opkrævningssager fra kommunerne til Udbetaling Danmark.
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Indenfor de enkelte ydelsesområder må der forventes en betydelig variation
angående mulighederne for at rejse og realisere tilbagebetalingskrav.
KL opgør hvert år udviklingen i
kommunale restancer, herunder
andelen af restancer, der
oversendes til inddrivelse i SKAT.
Restanceundersøgelserne kan
findes her:
http://www.kl.dk/Okonomi-ogdokumentation/Restancerne-stigerfortsat-id103792/.

På kontanthjælpsområdet er det potentielt meget vanskeligt at realisere tilbagebetalingskrav. Det skyldes, at kommunerne som hovedregel skal give henstand til skyldnere, der modtager kontanthjælp 38 . På kontanthjælpsområdet
vil det derfor være meget begrænset, hvor stor en andel af potentialet for
stop på baggrund af advis, der vil kunne realiseres gennem tilbagebetalingskrav.
På boligsikringsområdet havde kommunerne i 2011 samlet set oversendt
74 procent af deres restancer til SKAT. Status for kommunernes restancebeholdning var i 2011 på 346 mio. kr. (Udviklingen i kommunernes restancer
(KL 2012)). På trods af, at boligstøttelovgivningen som udgangspunkt understøtter mulighederne for at rejse og indhente tilbagebetalingskrav, viser de
oversendte restancer, at en andel af kravene ikke kan opkræves i kommunerne (fremadrettet Udbetaling Danmark). 39
På Økonomisk friplads er der som udgangspunkt ikke mulighed for at modregne for meget udbetalte ydelser i fremtidige udbetalinger. 40 Der er alene
mulighed for at tilbagekræve ved indbetaling. SKAT har dog mulighed for at
modregne restancer vedrørende betaling for tilbud efter dagtilbudslovens
§ 11. Det må dog antages, at dette ikke finder sted i alle tilfælde, da status
for kommunernes samlede restancebeholdning på daginstitutionsområdet,
der var oversendt til SKAT, udgjorde 217 mio. kr. i 2011. 41 Det skyldes blandt
andet, at når betaling for institutionsplads overstiger børnefamilieydelsen, er
det ikke muligt at indhente hele institutionsbetalingen via modregning.
På folkepensionsområdet er der begrænsede muligheder for at indgå afdragsordninger ved tilbagebetalingskrav efter de gældende regler i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagebetalingskrav kan indkræves ved frivillige indbetalinger og ved betalingsaftaler.
For meget udbetalte barselsdagpenge kan modregnes i fremtidige udbetalinger eller ved frivillige indbetalinger/betalingsaftaler, og på sygedagpengeområdet kan for meget udbetalte ydelser modregnes i fremtidige ydelsesudbetalinger efter sygedagpengeloven og i delpension. Derudover kan tilbagebetalingskrav indhentes ved frivillige indbetalinger. På barselsdagpenge- og sygedagpengeområdet er der dermed gode muligheder for potentielt at kunne
indhente også mindre beløb ved modregning. Det forudsætter dog, at der er
noget at modregne i, og at der er betalingsevne. Det må dog forventes, at de

38

Jævnfør bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om
aktiv socialpolitik.
39

Udbetaling Danmark opgør fremadrettet tabsafskrivningen ved tilbagebetalingskrav.

40

Dette ville i praksis medføre en højere forældrebetaling i modregningsperioden.

41

Kilde: KL Udviklingen i kommunernes restancer (2011).
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samme vilkår gør sig gældende for indhentning af tilbagebetalingskrav som
på de øvrige ydelsesområder, medmindre ydelserne kan indhentes fra en
virksomhed, der har modtaget refusion.
For meget udbetalt børnetilskud kan principielt modregnes fremtidige udbetalinger, men vil typisk blive tilbagekrævet ved frivillige indbetalinger/betalingsaftaler, da tilbagebetalingskrav typisk fremkommer, når forsørgerne ikke længere er enlige. Dermed vil der ikke være fremtidige udbetalinger, der kan
modregnes i.
Inddrivelse
Som det fremgår ovenfor oversendes en væsentlig andel af tilbagebetalingskravene på ydelsesområderne til SKAT med henblik på inddrivelse.
SKAT har oplyst, at det ikke er muligt ud fra de nuværende inddrivelsesstatistikker at belyse inddrivelsesprocenterne for tilbagebetalingskrav af for meget
udbetalte ydelser. Det skyldes, at de relevante data i SKATs inddrivelsesstatistik ikke findes på et nødvendigt detaljeringsniveau.
I forbindelse med kommuneaftalen
for 2013 blev det aftalt at indgå et
partnerskab mellem KL og SKAT
om inddrivelse af restancer.
Partnerskabet har til opgave at sikre
den overordnede koordinering af
konkrete initiativer til styrkelse af
den fælles opkrævnings- og
inddrivelsesopgave. Partnerskabet
forventes at fremsætte konkrete
løsningsforslag i forbindelse med
det afsluttende styregruppemøde i
KL-SKAT-partnerskabet 11. juni
2013.

Det er derfor ikke muligt at belyse nærmere, hvor stor en andel af tilbagebetalingskrav på de enkelte ydelsesområder, der oversendes til SKAT, der bliver realiseret.
I forbindelse med kommuneaftalen for 2013 er der indgået et gensidigt forpligtende partnerskab mellem Skatteministeriet, KL og udvalgte kommuner.
Partnerskabet har til formål at afdække mulighederne for nye og fremadrettede såvel administrative som lovgivningsmæssige initiativer til styrkelse af den
fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave og sikre fremdrift og kontinuitet i
det etablerede samarbejde.
På nuværende tidspunkt har arbejdet resulteret i følgende besluttede og
igangsatte initiativer, der alle vedrører henholdsvis bedre styring af og bedre
mulighed for indhentning af restancer fra borgerne:
 Gennemførelse af forbedret lønindeholdelsesproces indenfor eksisterende lovrammer, der medfører en nedsættelse af procestiden med cirka
30-50 procent, svarende til 2-3 måneder.
 Udarbejdelse af prognosemodel til kommunerne vedrørende potentielle
afskrivninger for 2013 og 2014.
 Indgåelse af samarbejde mellem SKAT og udvalgte kommuner om, hvordan kontakten til unge skyldnere kan tilrettelægges på en måde, der reducerer omfanget af restancer.
 Udarbejdelse og udsendelse af informativt kommunikationspapir om inddrivelsesprocessen til kommunerne.
 Opstilling af bruttolovkatalog, der indeholder ønsker til lovgivningsmæssige forbedringer på inddrivelsesområdet, herunder ønsker om lovfor-
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bedringer i forhold til forebyggelse mv. af restancesager opstået på baggrund af socialt snyd.
 Løbende og tæt dialog med kommunerne vedrørende såvel teknisk som
forretningsmæssig implementering af EFI-systemet 1. september 2013.
Arbejdet er blandt andet forankret i en referencegruppe under styregruppen.
Samlet overblik over mulighederne for realisering af potentiale ved
stoppede ydelser
Samlet set er det vurderingen, at potentialer ved rejste tilbagebetalingskrav i
praksis kan være svære at realisere:
 Nogle ydelser stopper, uden at ydelsesmedarbejderen er opmærksom på,
at der bør rejses et tilbagebetalingskrav. I disse tilfælde rejses der ikke tilbagebetalingskrav.
 Der opleves problemstillinger i relation til at rejse tilbagebetalingskrav, for
eksempel at borgerne kan have ringe betalingsevne, at borgerne har været i god tro, eller at der er fastsat lokale bagatelgrænser for, hvornår der
rejses tilbagebetalingskrav.
 Nogle af de rejste tilbagebetalingskrav realiseres ikke af kommunerne,
idet borgerne ikke betaler pengene tilbage. Resten sendes til inddrivelse i
SKAT, jf. også KL’s notat Udviklingen i kommunernes restancer (2012).
 En vis del af de oversendte tilbagebetalingskrav synes ikke at blive inddrevet af SKAT i dag på grund af afskrivninger som følge af forældelse,
manglende inddrivelsesmulighed overfor den såkaldte lavindkomstgruppe
(ikkeforsørgere med en årlig indkomst under 104.230 kr. og forsørgere
med årlig indkomst under 129.979 kr. (2012-niveau)), hos hvem SKAT ikke kan foretage normal inddrivelse af gælden osv., hvilket blandt andet
42
indikeres af kommunernes voksende restancebeholdning i SKAT .
Der findes ikke data, der nærmere præcis kan opgøre, hvor stor en andel af
potentialet ved stop, der vil kunne realiseres ved tilbagebetalingskrav.
På baggrund af ovenstående forhold må det dog alt andet lige forventes, at
langt fra alle potentielle tilbagebetalingskrav hverken rejses eller realiseres i
form af, at der modregnes i fremadrettede ydelser, eller at borgerne betaler
pengene tilbage.
I praksis forventes der at være væsentlige forskelle på tværs af ydelsesområder på, hvorvidt tilbagebetalingskrav faktisk kan realiseres. Især på kontanthjælpsområdet må det forventes, at det potentielt er meget vanskeligt at
realisere tilbagebetalingskrav. Omvendt er der på boligstøtteområdet bedre
mulighed for at realisere tilbagebetalingskrav, da det som udgangspunkt ikke
skal vurderes, om borgerne har været i god tro.

42

Jf. KL’s notat Udviklingen i kommunernes restancer (2012).
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Hurtige stop af fejludbetalingerne sikrer, at borgerne ikke skal modregnes
eller tilbagebetale større beløb. Dermed undgås administrativt ressourceforbrug ved efterfølgende modregning, inddrivelse eller opkrævning, ligesom
afskrivninger eller sletninger af tilbagebetalingskrav (for eksempel på grund
af dårlig betalingsevne hos borgerne) undgås.

10.3. Løsningsinitiativer målrettet realisering af gevinster ved udbredelse af god praksis
Afsættet for en samlet og mere koordineret indsats vedrørende effektiv sagsbehandling og kontrol er dels at gennemføre tiltag, der på kort sigt kan sikre
indfrielse af gevinster, der som minimum svarer til de bedste kommuners
praksis i 2011, dels at identificere og foreslå initiativer, der kan indfri yderligere potentialer udover god praksis i 2011.
I dette afsnit præsenteres to løsningsinitiativer, der har til formål at understøtte kommunernes og Udbetaling Danmarks mulighed for som minimum at
realisere god praksis fra de bedste kommuner i 2011, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 37. Sammenhæng mellem løsningsinitiativer og værdien af flere stoppede
fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav relateret til implementering af
god praksis i 2011 43
Stoppede fejludbetalinger
ved udbredelse af god praksis

Effektiv advishåndtering
af løbende ændringer
i borgernes forhold

Stop af ydelse på baggrund af advis
(mio. kr.)

Fællesoffentlig udsøgningsog risikoscoringsløsning

940

Stop af ydelse på baggrund af hjælp
fra kontrolenhed (mio. kr.)*

140*

Rejste tilbagebetalingskrav (mio. kr.)

510

* Konservativt estimat, jf. forklaring i bilag B.

Effektiv advishåndtering
En effektiv advishåndtering er primært relateret til at sikre udbredelse af god
praksis for stop af ydelser på baggrund af advis.
Udbetaling Danmarks ydelsesområder
Jævnfør kapitel 5 forventes det, at Udbetaling Danmark gennem sin tilrettelæggelse af både advisopsætning og advisbehandling som minimum vil kunne stoppe fejludbetalinger svarende til de bedste kommuners niveau. Efter
43

Jævnfør afsnit 10.3 angående muligheder for at realisere de beregnede potentialer afspejler
tallene i Tabel 37 bruttogevinster, og det er med det nuværende datagrundlag ikke muligt at
opgøre de egentlige nettopotentialer ved en forbedret indsats.
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en indledende implementeringsperiode er det således forventningen, at Udbetaling Danmark vil være i stand til at reducere antallet af fejludbetalinger
med cirka 560 mio. kr.
I tabellen nedenfor er de beregnede gevinster ved at stoppe ydelser rettidigt
på baggrund af advisbehandling opgjort på Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Potentialet ved flere stoppede fejludbetalinger afspejler, som tidligere
nævnt, praksis i 2011 og forudsætter derfor blandt andet uændrede sagsantal, uændret varighed og uændret adfærd i forhold til 2011.
Tabel 38. Vurdering af værdien af flere stoppede fejludbetalinger forbundet med en effektiv
advishåndtering i Udbetaling Danmark
Berørte ydelsesområder
Barselsdagpenge

Boligsikring

Børnetilskud

Folkepension

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Økonomisk
friplads

Øvrige
ydelsesområder

20

250

30

260

Kommuner

Kommuner

Kommuner

Kommuner

Primære gevinster, som løsningen retter sig mod
Det vurderes, at en mere velfungerende og effektiv advisopsætning og en mere effektiv advisbehandling kan
realisere de opgjorte gevinster for de bedste kommuners stoppede ydelser på baggrund af adviser i 2011. Det
skyldes, at den anbefalede løsning som minimum vurderes at afspejle god praksis blandt de ti bedste kommuner i
2011.
Værdien af det øgede antal stoppede fejludbetalinger på alle ydelsesområder i Udbetaling Danmark er cirka 563
mio. kr., hvilket forventes at kunne realiseres for alle ydelsesområder senest med udgangen af 4. kvartal 2013,
når Udbetaling Danmarks indledende indkøringsperiode forventes afsluttet.

En effektiv advisopsætning og advisbehandling kan desuden medvirke til at
reducere det administrative ressourceforbrug forbundet med behandling af
ændringer i borgernes forhold på grund af mere effektive arbejdsgange. Det
ses for eksempel i forbindelse med Udbetaling Danmarks systematiske advisbehandling, hvor adviserne samles i arbejdspakker.
De kommunale ydelsesområder
Implementering af en effektiv advishåndtering forventes overordnet set at
kunne realisere de opgjorte gevinster ved de bedste kommuners praksis i
2011. Værdien af stoppede ydelser ved implementering af god praksis er
beregnet til cirka 380 mio. kr.
Der er i kapitel 6 identificeret en række udviklings- og implementeringsinitiativer, der er rettet mod at understøtte kommunernes realisering af de skitserede gevinster. Det vurderes dog noget usikkert, om alle de enkelte kommuner
indenfor det kommende år vil være i stand til at implementere en mere effektiv advisopsætning og mere strømlinede arbejdsgange relateret til advisbehandling og at foretage en løbende opfølgning på praksis.
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Der er således risiko for, at det først efter 2-3 år vil være muligt at realisere
gevinsterne i kommunerne. Det skyldes blandt andet, at flere af kommunerne
skal ændre praksis for håndteringen af adviser, ligesom det vurderes at kræve en relativt stor implementeringsindsats, før alle kommuner vil være i stand
til at sikre en holdbar implementering af effektiv advishåndtering. Strømlinede
arbejdsgange og effektiv håndtering af adviser afhænger dog ikke af større itmæssige investeringer. Det er ikke en forudsætning for implementering af
god praksis, at nye systemer på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet er taget i brug.
I tabellen nedenfor er de beregnede gevinster ved at stoppe ydelser rettidigt
på baggrund af advisbehandling opgjort på de kommunale ydelsesområder.
Potentialet ved flere stoppede fejludbetalinger afspejler, som tidligere nævnt,
praksis i 2011 og forudsætter derfor blandt andet uændrede sagsantal, uændret varighed og uændret adfærd i forhold til 2011.
Tabel 39. Vurdering af værdien af flere stoppede fejludbetalinger forbundet med effektiv
advishåndtering på de kommunale ydelsesområder
Berørte ydelsesområder
Barselsdagpenge

Boligsikring

Børnetilskud

Folkepension

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Økonomisk
friplads

Øvrige
ydelsesområder

Udbetaling
Danmark

Udbetaling
Danmark

Udbetaling
Danmark

Udbetaling
Danmark

65

255

60

Ukendt

Primære gevinster, som løsningen retter sig mod
Det vurderes, at en mere velfungerende og effektiv advisopsætning og en mere effektiv advisbehandling i de
enkelte kommuner kan sikre en betydelig reduktion i antallet af fejludbetalinger. Det er dog tvivlsomt, om kommunerne hver især kan realisere de opgjorte gevinster på kort sigt svarende til de bedste kommuners stoppede ydelser på baggrund af adviser i 2011.
Over en årrække vurderes det dog, at den anbefalede løsning bør kunne sikre udbredelse af god praksis blandt
de ti bedste kommuner i 2011.
Værdien af flere stoppede fejludbetalinger ved implementering af god praksis for alle tre ydelsesområder i kommunerne er cirka 380 mio. kr., hvilket forventes at kunne realiseres indenfor en periode på op til 2-3 år.
Note: Der er ikke indsamlet nye data vedrørende antallet af stoppede ydelser i kommunerne på barselsdagpenge,
folkepension og økonomisk friplads. Estimaterne for stoppede fejludbetalinger indenfor disse ydelsesområder er derfor mere
usikre end opgjorte fejludbetalinger for boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge.

Løsningen forventes desuden at kunne sikre øget retssikkerhed og ensartet
behandling af borgerne på tværs af kommunerne, da sagsbehandlingen vil
blive mere ensartet end den variation i kommunernes praksis i 2011, der blev
konstateret i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger. Dette vil
blandt andet sikre, at ydelserne i praksis bliver udbetalt til de borgere, som
ydelserne er tiltænkt – og stoppet for de borgere, der ikke længere er berettigede.
Vurdering af omkostninger relateret til løsningen
Gevinsterne angående god praksis for advisopsætning og advisbehandling

159

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

knytter sig til de nuværende fagsystemer og forudsætter således ikke anskaffelse af ny it, idet potentialerne er beregnet med afsæt i niveauet for stoppede ydelser blandt gennemsnittet af de ti bedste kommuner.
Realisering af gevinsterne på Udbetaling Danmarks ydelsesområder er allerede indregnet i forbindelse med Udbetaling Danmarks etablering og løbende
drift. Hvad angår de kommunale ydelsesområder forudsættes det, at kommunerne gennemfører en målrettet organisatorisk indsats for at realisere en
bedre advisopsætning og advisbehandling. Indsatsen kan dog med fordel
forankres på tværs af kommunerne med henblik på at nyttiggøre erfaringer
og bedste praksis kommunerne imellem.

Effektiv udsøgning af kontrolsager
Potentialet ved flere stoppede fejludbetalinger relaterer sig primært til etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning, der hovedsagelig relaterer sig til:
 Udbredelse af god praksis for stop af ydelser på baggrund af inddragelse
af kontrolenheden (141 mio. kr.).
 Rejste tilbagebetalingskrav (cirka 510 mio. kr.).
I tabellen nedenfor er de beregnede gevinster ved en mere effektiv fællesoffentlig kontrolindsats opgjort for alle ydelsesområder. Potentialet ved flere
stoppede fejludbetalinger og rejste tilbagebetalingskrav afspejler, som tidligere nævnt, praksis i 2011 og forudsætter derfor antagelsen uændret adfærd
osv. i forhold til 2011.
Tabel 40. Vurdering af værdien ved flere stoppede fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav forbundet med etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning
Stop af ydelse på baggrund af hjælp fra kontrolenhed (mio. kr.)
Barselsdagpenge

Boligsikring

Børnetilskud

Folkepension

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Økonomisk
friplads

Øvrige
ydelsesområder

5

40

20

20

10

5

40

?

Rejste tilbagebetalingskrav på tværs af alle ydelsesområder (mio. kr.)
510
Primære gevinster, som løsningen retter sig mod
Etablering af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturvurderes at kunne bidrage til at sikre en
korrekt og hurtig behandling/visitering af anmeldelser samt udtræk af borgere, der skal kontrolleres baseret på
risikoscoring og udsøgning af borgere med øget risiko for fejl eller snyd.
På den baggrund forventes det, at løsningen som minimum vil bidrage til at realisere potentialet ved stoppede
ydelser på baggrund af inddragelse af kontrolenheden. Værdien af flere stoppede fejludbetalinger ved implementering af god praksis er estimeret til cirka 140 mio. kr. på tværs af alle ydelsesområder (i 2011). Dette er et konservativt estimat, jf. uddybet beregningsmetode i bilag B.
Det forventes samtidig, at etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturvil understøtte en realisering af det identificerede potentiale forbundet med rejste tilbagebetalingskrav, der er estimeret til
cirka 510 mio. kr. på tværs af alle kommunale ydelsesområder (i 2011).
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Løsningen forventes desuden at bidrage til en forebyggende effekt i forhold til
snyd, idet borgerne kan opleve en større risiko for at blive afsløret, fordi der
opbygges et troværdigt udsøgningssystem på landsplan.
Vurdering af omkostninger relateret til løsningen
Etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturtager afsæt i den nuværende systemanvendelse i Udbetaling Danmark, hvis
det forudsættes, at en løsning svarende til Model 2: Konsolidering af kontrolindsatsen i én central myndighed, jf. kapitel 7, vælges.
I tabellen nedenfor er omkostningerne til implementering og drift af løsningen
estimeret. Det understreges, at de opgjorte estimater er indikative skøn, der
skal kvalificeres yderligere ved en implementeringsanalyse.
Tabel 41. Omkostninger – fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastrukturhos central
aktør
Omkostningselement
(implementering)

Baggrund for estimering
af omkostninger

Etablering af it-system til risikoscoring og
udsøgning, herunder:
 Etablering af basis it-platform, herunder storage, netværk og basisprogammel.
 Etablering software til beregning af
risikoscoring og udsøgningsresultater.
 Etablering af brugerrettet funktionalitet, herunder standard udsøgningsudtræk.
 Etablering af brugervendt webgrænseflade samt webservice til at udstille
risikoscoringen for fagsystemer og
selvbetjeningsløsninger.
 Etablering af registreringssystem for
udfald af sager til opsamling på effekt
af risikoscoringsmodel.



Organisatorisk implementering, herunder:
 Justering af opgavesnit
 Overflytning af medarbejdere
 Udarbejdelse af vejledninger.
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På den baggrund estimeres det, at
Udbetaling Danmarks udsøgningssystem, der er baseret på en standard
Microsoft-softwareplatform, benyttes
som udgangspunkt. Der forudsættes
en god udnyttelse af Udbetaling
Danmarks nuværende viden om udsøgning og risikoscoring indenfor sociale ydelsesområder.
I det samlede estimat indgår omkostninger til udviklingstid i årsværk og
etablering af integrationer til nye datakilder.
Det antages, at løsningen etableres
på en let opskaleret udgave af den
eksisterende basis it-platform.
De løbende udgifter til anskaffelse af
data antages at kunne reduceres betydeligt som følge af frikøb af eksempelvis persondata i grunddataprogrammet.
Implementeringen forløber over 1 år
med et gennemsnitligt ressourcetræk
på 15 årsværk til 0,6 mio. kr. per årsværk.
HOK-projektet i regi af Udbetaling
Danmark har et udviklingsbudget på
15 mio. kr.
HOK’s driftsøkonomi i regi af Udbetaling Danmark har et omfang på 10
mio. kr.
Det må forventes, at der kan realiseres stordriftsfordele på tværs af ydelsesområder.

Indikation af omfang

Indikativt skøn (teknisk):
Etablering af it-system: 8-12 mio. kr.
Årlig it-drift: 5-8 mio. kr.

Indikativt skøn (organisering):
Etablering af organisatorisk setup:
9-15 mio. kr.
Årlig drift: 10-20 mio. kr.
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10.4. Løsningsinitiativer til realisering
af gevinster udover god praksis
En række af løsningerne forventes at kunne realisere gevinster, der ligger
udover god praksis for de bedste kommuner i 2011. I tabellen nedenfor er
angivet, hvordan de enkelte løsningsinitiativer adresserer de forskellige typer
gevinster på kontroltrin 1-3.
Tabel 42. Sammenhæng mellem løsningsinitiativer og realisering af gevinster udover god
praksis

Gevinster
udover god praksis

Effektiv
advishåndtering
af løbende
ændringer
i borgernes
forhold

Kontroltrin 1
Stop ved ansøgning
Kontroltrin 2
Stop ved løbende
kontrol

X

Kontroltrin 2
Tilbagebetalingskrav
ved løbende kontrol

X

Fællesoffentlig
udsøgnings- og
risikoscoringsløsning

Mere effektiv
anvendelse af
eIndkomst og
andre registre
direkte i sagsbehandlingen

Bedre adgang til
aktuelle formueoplysninger

Bedre
ægteskabsog bopælsregistrering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kontroltrin 3
Stop ved yderligere
kontrol

X

X

Kontroltrin 3
Tilbagebetalingskrav
ved yderligere kontrol

X

X

Effektiv advishåndtering af løbende ændringer i borgernes
forhold
Løsningen retter sig hovedsagelig mod god praksis-potentialer, jf. afsnit 10.3.
Løsningen kan dog også realisere gevinster udover god praksis, idet Udbetaling Danmarks tilgang til advisopsætning og advisbehandling indeholder processuelle elementer, der ligger udover god praksis i kommunerne i dag. Det
er dog ikke muligt at opgøre dette potentiale på baggrund af de nuværende
data.

Fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning
Løsningen vurderes at bidrage til at forbedre indsatsen udover nuværende
god praksis, hvad angår både udsøgningsmuligheder og behandling af anmeldelser, idet en fællesoffentlig løsning forudsættes at sikre bedre udsøgnings- og risikoscoringsfunktionalitet end den, de bedste kommuner i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger rådede over i 2011. Løsningsinitiativet forudsætter lovgivning og it-udvikling.
På tværs af kommunerne og Udbetaling Danmark er anvendelsen af systemer til risikosegmentering af ydelsessager i dag meget varierende, og der
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vurderes derfor at være et væsentligt potentiale udover god praksis knyttet til
udbredelse af en mere risikosegmenteret tilgang indenfor såvel sagsbehandling som kontrol. Nedenstående regnebeskrivelser vedrørende snydmønstre
og muligheder for udsøgning skal bidrage til illustration heraf, idet det ikke er
muligt at estimere et nærmere niveau for potentialer udover de løsninger, der
i dag findes på markedet.
Det forventes ligeledes, at indførelsen af en fællesoffentlig udsøgnings- og
risikoscoringsinfrastrukturvil kunne anvendes til at beregne risikoscore for
borgere, der søger om en social ydelse, og således understøtte en målrettet
kontrol i ansøgningsøjeblikket. Endvidere vil løsningen understøtte en løbende registersamkørsel af eksisterende ydelsesmodtagere, der udtrækkes til
særlig kontrol, hvis deres risikoscore er tilstrækkelig høj. Dermed kan også
sagsbehandlingen af sociale ydelser effektiviseres, hvilket potentielt set vil
føre til flere og tidligere stoppede ydelser.
Derudover forventes det, at der vil blive opdaget flere sager med snyd, end
der opdages i dag, fordi udsøgningerne kan gennemføres og koordineres for
alle landets kommuner og ydelsesmodtagere. Skabes der samtidig på længere sigt adgang til nye datakilder set i forhold til de datakilder, som de nuværende udsøgningssystemer har adgang til, vil denne effekt alt andet lige
kunne øges.
Eksempler på typer af snyd, som løsningen retter sig mod
For at illustrere løsningens potentiale udover nuværende god praksis er der
opstillet eksempler på snydmønstre, der i højere grad vil kunne opdages med
udsøgnings- og risikoscoringsløsningen set i forhold til mulighederne i dag, jf.
beskrivelserne i afsnit 7.1. Eksemplerne afspejler den mængde snyd, løsningerne rettes mod. Det specifikke omfang af forhindret snyd og fejl er ikke
opgjort.
Eksemplerne er drøftet med kommunepanelet, herunder realismen i de anvendte procent- og beløbssatser, idet det dog understreges, at der alene er
tale om indikationer, og at de anvendte procentsatser således ikke baserer
sig på en forudgående dataindsamling eller analyse. Derfor er procentsatserne bevidst sat meget lavt med henblik på ikke at overvurdere den snydmængde, som løsningerne retter sig mod.
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Eksempel A: Ydelsesmodtager og samlever snyder med adresse
Snydmønster
Ydelsesmodtager med børn er ikke reelt enlig, for eksempel bor far på
fædrehotel.
Udsøgning (eksempler)
1. Udsøgning efter borgere, der er separeret i mere end tre måneder.
2. Par, der får børn efter flytning.
3. Udsøgning efter mange voksne på samme bopæl (fædrehoteller).
4. Udsøgning efter fædre, der bor hos familie, fx egen mor eller svigermor.
Estimeret snydomfang
Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal 2011 cirka 130.000 familier,
der modtog ekstra børnetilskud, hvilket må antages at svare til antallet af
enlige ydelsesmodtagere med børn. Hvis det antages, at én procent af
disse (cirka 1.300 personer) ikke er reelt enlige, og at de i gennemsnit
modtager 100.000 kr. årlig1 i ordinært og ekstra børnetilskud, økonomisk
friplads og boligstøtte, så udbetales uberettigede ydelser for 130 mio. kr.
årlig. På baggrund af kontrolmedarbejdernes erfaringer vurderer kommunepanelet, at én procent ikke reelt enlige ydelsesmodtagere udgør et
konservativt estimat.
Problemstillingen gælder følgende ydelser
Boligstøtte, børnetilskud, folkepension, kontanthjælp og økonomisk friplads.
Eksemplet illustrerer, hvordan løsningen kan bidrage til en bedre kontrol
af ydelsesmodtagere, der ikke er reelt enlige, idet løsningen vil kunne
anvendes til udsøgning af borgere i alle landets kommuner.
1

Gennemsnitlig enligsag (snyd med adresse) i kommunepanelet for de kommuner, der
opgør dette.
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Eksempel B: Ydelsesmodtager med selvstændig virksomhed, der
aflønner for eksempel samlever eller barn
Snydmønster
Ydelsesmodtager har selvstændig virksomhed og arbejder i denne samtidig med modtagelse af overførselsindkomst. Overskud fra virksomheden
udbetales til eksempelvis samlever eller barn.
Udsøgning
Udsøgning efter ydelsesmodtagere, der er registreret som direktør, ejer
eller bestyrelsesmedlem kombineret med oplysninger fra SKATs registre.
Estimeret snydomfang
Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 cirka 200.000 personer i Danmark, der er registreret med selvstændig virksomhed som vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke alle selvstændige modtager ydelser,
men hvis det antages, at antallet af snydere, der modtager overførselsindkomst samtidig med arbejdet i egen virksomhed, svarer til 0,5 procent
af dette antal (cirka 1.000 personer), og som samtidig modtager kontanthjælp på 10.500 kr. per måned (svarende til satsen for over 25-årige uden
forsørgerpligt), udbetales uberettigede ydelser for cirka 126 mio. kr. årlig
(2013-tal).
Problemstillingen om dobbeltforsørgelse er relevant i forhold til boligstøtte, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge1, barselsdagpenge og
formentlig fremadrettet kontanthjælp.
1

Det skal bemærkes, at selvstændige eksempelvis kan være deltidssygemeldte og dermed
modtage sygedagpenge for en andel af den fulde arbejdstid. Der er ligeledes mulighed for at
arbejde eksempelvis på halvtid og være på barselsorlov på halvtid. Problemstillingen gælder
således kun dobbeltforsørgelse.

Mere effektiv anvendelse af eIndkomst og andre registre
direkte i sagsbehandlingen
Løsningsinitiativet Effektiv anvendelse af eIndkomst og andre registre direkte
i sagsbehandlingen vil forventelig kunne realisere et potentiale udover god
praksis, da en mere automatiseret sagsbehandling vil medføre færre muligheder for sagsbehandlingsfejl og hurtigere reaktion på ændringer. Løsningsinitiativet forudsætter lovgivning og systemudvikling.
Effektiv anvendelse af eIndkomst og andre registre direkte i sagsbehandlingen betyder, at oplysningsgrundlaget for udbetalingerne ændres. Muligheden
for snyd og fejl relateret til indkomstændringer forventes reduceret til et minimum, hvis initiativet gennemføres, hvorefter praksis forventes at blive markant bedre end god praksis i 2011. Hvis bagatelgrænsen for indkomstudsving
på boligstøtteområdet desuden fjernes, vil dette give et yderligere potentiale
som følge af mere præcise udbetalinger.
Dermed vil løsningen kunne bidrage til at realisere et potentiale udover god
praksis på kontroltrin 1 og kontroltrin 2 i forhold til både stop og tilbagebetalingskrav, ligesom løsningen forventes at medføre administrative besparelser
på grund af automatisering.
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Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger
Løsningen Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger vil sikre adgang til
oplysninger, der i dag er svært tilgængelige i sagsbehandlingen. Løsningsinitiativet forudsætter lovgivning og systemudvikling. Bedre digital adgang til
aktuelle formueoplysninger vil således kunne medføre, at ansøgningsbehandlingen vil hvile på et mere retvisende grundlag, ligesom det vil være
muligt at understøtte den løbende sagsbehandling med muligheden for opslag, der forventes at ville stoppe væsentlig flere sager end god praksis i dag
(jf. nedenfor).
Endvidere vil løsningen skabe adgang til data om formueoplysninger, der kan
anvendes til oplysning af sager med mistanke om snyd. Dermed vil løsningen
forventelig kunne realisere et potentiale udover god praksis på alle kontroltrin
og vil kunne medføre administrative besparelser på grund af en lettere sagsgang.
Eksempler på typer af snyd, som løsningen retter sig mod
For at illustrere løsningens potentiale udover nuværende god praksis er der
opstillet eksempler baseret på løsningsbeskrivelse i kapitel 8. Eksemplerne
indikerer, hvilke typer af snyd der i højere grad vil kunne opdages med en
bedre adgang til formueoplysninger set i forhold til mulighederne i dag. Det
specifikke omfang af forhindret snyd og fejl er ikke opgjort.
Eksemplerne er drøftet med kommunepanelet, herunder de anvendte procent- og beløbssatser, men det understreges, at der alene er tale om indikationer, og at de anvendte procentsatser således ikke baserer sig på en forudgående dataindsamling eller analyse. Derfor er procentsatserne bevidst
sat meget lavt med henblik på ikke at overvurdere den snydmængde, som
løsningerne retter sig mod.
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Eksempel A: Folkepensionister modtager uberettiget ældrecheck
Snydmønster
Folkepensionister modtager uberettiget ældrecheck ved at hæve indestående i
bank op til årsskiftet (formue opgøres per 1. januar) eller ved at have uoplyst
kontantbeholdning.
Udsøgning/fagsystem
Udsøgning eller fagsystem sammenholder maksimal saldo på bankkonti med
oplysninger i fagsystemet/årsopgørelsen. Uoplyst kontantbeholdning vil i nogle
tilfælde kunne identificeres eksempelvis ved, at der ved salg af hus eller bil ikke er
sket en væsentlig forøgelse af saldo på bankkonti, eller ved at pensionisten på et
tidspunkt har nedbragt saldoen på vedkommendes konti betragteligt.
Estimeret snydomfang
Ifølge Pensionsstyrelsen var der i 2011 cirka 257.000 modtagere af ældrecheck.
Hvis det antages, at 0,5 procent (cirka 1.200 personer) snyder og modtager den
fulde ældrecheck (15.900 kr. årlig), udbetales uberettigede ydelser på brutto cirka
200 mio. kr. (2013-tal).
Casen illustrerer således, hvordan løsningen bidrager til a t forhindre uberettiget
tildeling af sociale ydelser ved at skabe et korrekt grundlag for behandling af ansøgninger og til at forbedre udsøgningen af borgere, der uberettiget modtager
sociale ydelser på grund af for stor formu e. Dog forhindrer løsningen ikke, at
pensionisterne kan hæve deres penge flere gange i løbet af året.

Eksempel B: Kontanthjælpsmodtagere modtager uberettiget kontanthjælp
Snydmønster
Kontanthjælpsmodtagere har uoplyst formue på mere end 10.000 kr. og modtager
derfor uberettiget kontanthjælp.
Ansøgning og løbende kontrol
Maksimal saldo på bankkonti vises i forbindelse med ansøgning og sammenholdes løbende med oplysninger i fagsystemet. Ejerskab til motorkøretøj vises ved
ansøgning og sammenholdes løbende med oplysninger i fagsystemet.
Estimeret snydomfang
Der var ifølge jobindsats.dk 137.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2012, der i
gennemsnit modtog 125.690 kr. Hvis det antages, at 0,5 procent af disse fuldtidspersoner (688 fuldtidspersoner) uberettiget modtog kontanthjælp på grund af
uoplyst formue (svarende til det gennemsnitlige udbetalte beløb for disse personer på 125.690 kr.), blev der uberettiget udbetalt cirka 86 mio. kr. årlig.
På baggrund af kontrolmedarbejdernes erfaringer vurderer kommunepanelet, at
0,5 procent udgør et konservativt estimat for andelen af kontanthjælpsmodtagere
med uoplyst formue.
Casen illustrerer således, hvordan løsningen bidrager til at forhindre uberettiget
tildeling af sociale ydelser ved at skabe et korrekt grundlag for behandling af ansøgninger og ved at danne grundlag for advisering af myndigheden, hvis borgernes formue i form af indeståender i banken eller ejerskab til motorkøretøj ændrer
sig.

Bedre adgang til formueoplysninger kan udover de ovenfor skitserede gevinster i regneeksemplerne også:
 Gøre ansøgningsprocessen på de relevante sociale ydelsesområder
nemmere for borgerne, da borgerne skal indberette færre oplysninger til
de relevante myndigheder.
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 Gøre sagsbehandlingen nemmere, idet den pågældende sagsbehandler
ikke længere skal bede om kontoudtog, hvilket kommunale medarbejdere
har peget på er en meget ressourcekrævende proces for sagsbehandleren (og borgerne).
 Bedre viden om borgernes formue vil give Udbetaling Danmark og kommunerne (på deres respektive ydelsesområder) bedre mulighed for at
genopkræve eller indgå mindre afdragsordninger vedrørende for meget
udbetalte sociale ydelser. Dermed vil SKAT potentielt skulle inddrive færre
restancer fra en række borgere.
 Give SKAT bedre mulighed for at inddrive restancer og herunder indgå
afdragsordninger, da SKAT vil få bedre viden om borgernes formue. Dermed vil SKAT potentielt kunne inddrive restancer fra en række borgere,
der i dag fremstår med ingen eller begrænset formue.
Forudsat den nødvendige lovgivning til Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger kan gennemføres, skønner SKAT, at den årlige drift af en udvidet
enkeltopslagsløsning via skærmbilledet R75 vil ligge på cirka 0,6 mio. kr.
SKAT skønner implementeringsomkostningerne til at være cirka 6,5 mio. kr.
Disse tal er indikative estimater, der ikke er kvalificeret eller undersøgt yderligere. Endelige omkostninger skal opgøres i forbindelse med en implementeringsanalyse.

Bedre ægteskabs- og bopælsregistrering
Løsningen Bedre ægteskabs- og bopælsregistrering forventes at kunne realisere et potentiale udover god praksis på kontroltrin 1 og 2, da initiativet kan
sikre mere korrekte oplysninger om borgerne i sagsbehandlingen.
Løsningen forventes særligt at realisere potentialer udover god praksis i dag i
forhold til mere korrekt tildeling af ydelser og flere stoppede ydelser, da ny
stopfunktionalitet, mere professionel folkeregistrering samt risikoscoringsfunktionalitet vil kunne sikre bedre bopælsregistrering end de bedste kommuner i 2011. Det vil således blive sværere for sociale snydere først at flytte
til proformaadresse for derefter eksempelvis at ansøge om enligydelse.
Eksempler på typer af snyd, som løsningen retter sig mod
For at illustrere løsningens potentiale udover nuværende god praksis er der
opstillet eksempler baseret på løsningsbeskrivelsen i kapitel 9. Eksemplerne
indikerer, hvilke typer af snyd der i højere grad vil kunne opdages med en
bedre adgang til ægteskabs- og bopælsoplysninger set i forhold til mulighederne i dag. Det specifikke omfang af forhindret snyd og fejl er ikke opgjort.
Eksemplerne er drøftet med kommunepanelet, herunder de anvendte procent- og beløbssatser, idet det dog understreges, at der alene er tale om
indikationer, og at de anvendte procentsatser således ikke baserer sig på en
forudgående dataindsamling eller analyse. Derfor er procentsatserne bevidst
sat meget lavt med henblik på ikke at overvurdere den snydmængde, som
løsningerne retter sig mod.
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Eksempel A: Proformaflytning med henblik på at opnå sociale ydelser
Snydmønster
Borger flytter til proformaadresse med henblik på at opnå ydelser, fx udeboende
kontanthjælp eller enligydelser.
Stopfunktionalitet
Bedre stopfunktionalitet og risikoscoring udtager undringsflytninger til manuel
behandling (fx til fædrehotel).
Estimeret snydomfang og potentiale
Ifølge Danmarks Statistik var der i Danmark i 2012 cirka 840.000 personer, der
flyttede. Hvis det antages, at antallet af proformaflytninger med henblik på at opnå
sociale ydelser svarer til 0,5 procent af dette antal (cirka 4.200 personer), og at
disse personer modtager sociale ydelser svarende til differencen mellem hjemmeboende og udeboende kontanthjælp for personer under 25 år på 34.716 kr.
årlig, udbetales uberettigede ydelser for cirka 146 mio. kr. årlig (2013-tal). Ydelser, som en forbedret stopfunktionalitet og risikoscoring vil kunne bidrage til at
stoppe/forhindre.
På baggrund af kontrolmedarbejdernes erfaringer vurderer kommunepanelet, at
0,5 procent proformaflytninger udgør et konservativt estimat.
Casen illustrerer således, hvordan løsningen bidrager til at forhindre uberettiget
tildeling af sociale ydelser ved at skabe et korrekt grundlag for behandling af ansøgninger.

De ovenfor skitserede løsninger omhandler mulige potentialer udover god
praksis, og det er således ikke muligt med det nuværende datagrundlag at
belyse disse gevinster nærmere.

10.5. Anbefalinger til løbende måling
af indsats og resultater
Det blev i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger afdækket, at
der er store udfordringer med at indsamle data om indsats og resultater i
forbindelse med bekæmpelse af socialt snyd og fejludbetalinger, da indsats
og resultater ikke systematisk registreres. Arbejdet i forbindelse med at kvalificere potentialerne i denne analyse har ligeledes bekræftet dette.
Den manglende registrering af indsats og resultater er en betydelig udfordring i forhold til en forbedring af indsatsen og for at foretage opfølgning på,
om de igangsatte initiativer har den ønskede effekt.
Det er således nødvendigt, at der fremadrettet sikres en væsentlig bedre og
mere systematisk registrering af indsatser og resultater.
Formålet med at kunne måle på indsatser og resultater er at sikre størst mulig grad af både effekt og omkostningseffektivitet i indsatsen for at bekæmpe
socialt snyd og fejludbetalinger. Dette kan kun opnås, hvis der er et datagrundlag, der kan identificere den mest omkostningseffektive indsats.
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Rammer for en fremtidig løbende effektmåling
I forbindelse med Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger og
denne analyse er indsatser og resultater målt med udgangspunkt i organiseringen og arbejdshandlingerne ved den tidligere kommunale sagsbehandling.
En metode til løbende effektmåling kan med fordel tage udgangspunkt i de
identificerede tre kontroltrin, jf. figuren.
Figur 16. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af
sociale ydelser

På baggrund af de tidligere gennemførte analyser kan der opstilles en række
potentielle målepunkter, der som en samlet bruttoliste er illustreret i tabellen
nedenfor.
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Kontroltrin 1

Kontroltrin 2

Kontroltrin 3

Tjek, om borger opfylder kriterier
gennem opslag i eksempelvis:
 CPR
 eIndkomst
 BBR/OIS

Tjek, om borger fortsat opfylder
kriterier gennem:
 Behandling af adviser
 Behandling af oplysninger fra
borger
 Behandling af oplysninger fra
andre

Yderligere undersøgelser, om borgerne reelt er berettiget til ydelser:
 Behandling af anmeldelser
 Udgående kontrol
 Udsøgninger

Antal tilkendelser.
Antal afslag, herunder:
 Borgernes afgivelse af urigtige
oplysninger (herunder eventuelt
skelnen mellem, hvorvidt borgerne
forsøgte at snyde eller var i god
tro, hvis dette metodisk lader sig
adskille i de konkrete situationer).
 Borgerne afgav korrekte oplysninger, men opfyldte ikke kriterierne.

Antal henvendelser fra borgerne, der
medfører stop eller ydelsesnedsættelse.
Antal adviser, der medfører stop for
eller reducerer ydelsen.
Antal og størrelse af tilbagebetalingskrav, herunder fordeling på
indbetaling og modregning.
Registrering af årsager til stop eller
nedsættelse af ydelse fordelt på
henholdsvis borger, myndighed eller
andre, fx arbejdsgiver.

Antal sager, der undersøges.
Antal sager, der stoppes, herunder:
 Borgernes bevidste afgivelse af
urigtige oplysninger (borgerne forsøgte at snyde).
 Borgernes ubevidste afgivelse af
urigtige oplysninger (borgerne var
i god tro).
 Borgerne afgav korrekte oplysninger, men opfyldte ikke kriterierne.

Potentielle målepunkter

Arbejdshandlinger

Tabel 43. Arbejdshandlinger og bruttoliste over potentielle målepunkter på de tre
kontroltrin

Antal sager, hvor ydelsen reguleres.
Antal og størrelse af tilbagebetalingskrav, herunder fordeling på
indbetaling og modregning.
Antal og årsager til kontrolsager:
 Henvendelse fra ydelsesområde.
 Anmeldelse fra borgere.
 Tip fra SKAT, politi mv.
 Udsøgninger.
Antal sager, hvor der sker politianmeldelse.
Registrering af årsager til stop eller
nedsættelse af ydelse fordelt på
henholdsvis borger, myndighed eller
andre, fx arbejdsgiver.

Det understreges, at ovenstående målepunkter skal ses som en bruttoliste
over potentielle målinger, idet en række af målepunkterne ikke i dag vil kunne
opgøres uden en meget omfattende manuel indsats.
Der er fremadrettet behov for at foretage en operationalisering af målepunkterne i den opstillede ramme, hvilket kan gennemføres via to konceptuelt
forskellige – men ikke gensidigt udelukkende – tilgange:
 Der kan foretages en løbende registrering og/eller systemunderstøttelse
af udtræk af sager (i lighed med den tilgang, som Udbetaling Danmark har
iværksat).
 Der kan gennemføres complianceundersøgelser baseret på tilfældig udvælgelse af sager (i lighed med den tilgang, som SKAT har anvendt gennem flere år).
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I det følgende uddybes de to beskrevne tilgange med udgangspunkt i henholdsvis Udbetaling Danmarks og SKATs praksis.

Udbetaling Danmarks nuværende målesystem (STARS og
udtræk fra KMD)
Udbetaling Danmark har etableret en løbende registrering af indsats og resultater af sit arbejde via en SharePoint-løsning kaldet STARS, hvor kunderådgivere i kontrolafdelingen registrerer data. STARS er etableret ud fra et
ønske om at kunne rapportere på blandt andet:
 Hvor mange sager der stoppes.
 Hvilke økonomiske konsekvenser der er i form af blandt andet tilbagebetalingskrav og estimerede fremadrettede besparelser.
Derudover oplyser Udbetaling Danmark, at det forventes muligt at give en
kvalificeret indikation på antal stop af ydelser via udtræk i KMD og samtidig
opgøre, hvor mange af disse stop der har været tilknyttet et behandlet advis.
Endvidere oplyser Udbetaling Danmark, at det p.t. undersøges, om det i
KMD-systemerne vil være muligt at systemunderstøtte opsamling af antal
afslag, om nedsættelser kan registreres, eller om der alene kan systemunderstøttes stop af ydelse.
Det bør overvejes at tilføje en række yderligere målepunkter til ovenstående,
herunder særligt:
 Antal adviser, der medfører stop for eller reducerer ydelsen.
 Antal sager, hvor ydelsen reguleres.
 Antal og størrelse af tilbagebetalingskrav (det skal undersøges med KMD,
om det er muligt at opdele dette på indbetaling og modregning).
 Årsager til henholdsvis stop og tilbagebetalingskrav, der skyldes andre
indberettere, fx a-kasser og arbejdsgivere.
 Hvor mange sager der oversendes til inddrivelse i SKAT og ikke mindst i
det omfang, det er muligt, hvor stor en andel af tilbagebetalingskrav, der
reelt tilbagebetales. Herefter vil det i langt højere grad være muligt at vurdere det samlede potentiale ved at stoppe flere ydelsesudbetalinger rettidigt.
De foreslåede data bør så vidt muligt registreres automatisk med henblik på
at sikre mindst muligt administrativt arbejde i forbindelse med den løbende
monitorering af udvikling i eksempelvis stoppede ydelser eller rejste tilbagebetalingskrav.
På kort sigt foreslås det, at Udbetaling Danmark undersøger mulighederne
for at systemunderstøtte målepunkterne indenfor de eksisterende KMD-
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systemer. Derudover foreslås det, at den kommende konkurrenceudsættelse
af nye fagsystemer anvendes som platform for at udbygge systemunderstøttelsen af målepunkter.

Complianceundersøgelser baseret på tilfældig udvælgelse
af sager (SKAT-modellen)
SKAT har i 2006, 2008 og 2010 gennemført statistiske complianceundersøgelser for at opgøre skattegabet dels for borgernes samlede skattebetaling
(forskellen mellem det, der faktisk er, og det, der burde være betalt i skat),
dels for hvert enkelt felt på årsopgørelsen.
SKATs metode til løbende effektmåling tager afsæt i en stikprøve af et repræsentativt udsnit af den samlede skattepligtige befolkning (for indkomståret 2010 er der foretaget en stikprøve bestående af cirka 4.500 skatteydere), hvilket betyder, at der dermed opnås viden om regelefterlevelsen for hele
landet.
Den viden, der opsamles fra complianceundersøgelser, kan anvendes til
fremadrettet at mindske omfanget af fejl og snyd gennem afdækning af årsager til fejludbetalinger. En sådan årsagsanalyse kan eksempelvis føre til, at
der identificeres forbedringsinitiativer relateret til ny lovgivning, forbedrede
digitale løsninger, optimering af interne processer, øget samarbejde på tværs
af offentlige myndigheder mv.

Anbefaling til det videre arbejde med effektmåling
Med henblik på at sikre løbende læring og identifikation af nye initiativer bør
der efter Deloittes vurdering sikres en løbende opsamling af viden om indsatsen og resultaterne i både kommunerne og Udbetaling Danmark, så der skabes et samlet billede af indsats og resultater angående forhindring af fejludbetalinger og socialt snyd.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra Udbetaling Danmark og SKAT er det
Deloittes anbefaling, at der på kort sigt udvælges et antal indikatorer og målepunkter, der kan udgøre grundlaget for en mere effektiv opfølgning på realisering af de identificerede gevinster ved at reducere fejludbetalinger og
rejse flere tilbagebetalingskrav.
Parallelt hermed kan gennemføres en nærmere analyse af en samlet ramme
for monitorering, herunder hvordan der kan gennemføres målinger med særlig hensyntagen til, hvor omkostningseffektivt og pålideligt data kan tilvejebringes.

173

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Bilag A. Kortlægning af
økonomisk friplads og
barselsdagpenge

I dette bilag præsenteres Deloittes kortlægning af to ydelsesområder – økonomisk friplads og barselsdagpenge, der ikke indgik i Deloittes Analyse af
socialt snyd og fejludbetalinger. Administrationen af økonomisk friplads varetages af kommunerne, og administrationen af barselsdagpenge varetages af
Udbetaling Danmark.
For at kortlægge økonomisk friplads er der afholdt en workshop med deltagelse af ydelsesmedarbejdere og kontrolmedarbejdere fra syv kommuner
samt repræsentant fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Beskrivelsen af
området er efterfølgende blevet valideret af de deltagende kommuner og
Ministeriet for Børn og Undervisning.
Barselsdagpenge er per 1. december 2012 overgået til Udbetaling Danmark.
For at kortlægge den nuværende håndtering af ydelsesområdet er der gennemført en række interview med Udbetaling Danmark og gennemgået arbejdsgangsbeskrivelser. Beskrivelsen af området er efterfølgende blevet
valideret af Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Præsentationen af hvert ydelsesområde tager afsæt i projektets analyseramme for sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser – de tre kontroltrin.

174

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Figur 17. Sagsbehandlingsmodel med tre kontroltrin

For hvert ydelsesområde præsenteres kontrolindsatsen i forbindelse med
henholdsvis ansøgning og tildeling af ydelser, den efterfølgende sagsbehandling og derefter den yderligere kontrol. Præsentationen af hvert ydelsesområde afsluttes med en opsamling på de væsentligste barrierer for at forhindre fejludbetalinger.

Økonomisk friplads
Økonomisk friplads ydes som tilskud til forældre med lav indtægt i forbindelse
med betaling af plads i dagtilbud, SFO, fritidshjem eller klubtilbud til deres
barn (børn). Økonomisk friplads ydes efter dagtilbudsloven og er en forudbetalt ydelse, der reducerer forældrenes egenbetaling af taksten for en plads i
et dagtilbud, SFO, fritidshjem eller klubtilbud.
Beløb for økonomisk friplads i 2013
i Københavns Kommune
Taksten for en daginstitutionsplads
varierer mellem kommunerne. Økonomisk friplads kan maksimalt udgøre den
fulde takst, som forældrene betaler for
en plads i et dagtilbud, SFO, fritidshjem
eller klubtilbud. Som illustrativt eksempel er derfor udvalgt taksterne i Københavns Kommune.
 Vuggestue: 40.656 kr. per år.
 Fritidshjem/KKFÒ: 13.475 kr. per år.
 Fritidsklub: 6.600 kr. per år.
Kilde: Københavns Kommune
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/I
nstitutionsportalen/Subsite
Frontpage/SpoegsmaalOgSvar
OmBoernepasning/PriserOg
Tilskud.aspx.

Størrelsen af økonomisk friplads fremgår af den årlige fripladsskala og varierer alt efter indtægtsforhold fra at udgøre 100 procent af forældrebetalingen
ved indkomst under 158.801 kr. i 2013 til at udgøre 0 procent ved indkomst
over 493.300 kr. i 2013.
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 55.559 kr., når den forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsørger. Derudover forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år.
Forældres egenbetaling kan uden modtagelse af økonomisk friplads maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for dagtilbud,
mens grænsen er 30 procent for fritidshjem og 20 procent for klubtilbud. For
SFO er der ikke fastsat et betalingsmaksimum.
Det væsentligste forhold for modtagelse og størrelsen af økonomisk friplads
er ansøgerens og dennes ægtefælles eller samlevers indkomst.
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Der udbetales cirka 2,2 mia. kr. i økonomisk friplads til cirka 143.000 modtagere svarende til i gennemsnit 15.385 kr. per modtager. 44

Ansøgning og vurdering – Kontroltrin 1
Figur 18. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale
ydelser – kontroltrin 1

Ansøgning om økonomisk friplads foregår elektronisk eller ved papirblanket.
Anvendelsen af papirblanketter versus webblanketter varierer mellem kommunerne. På den afholdte workshop blev anvendelsen af webbaserede løsninger estimeret til at udgøre mellem to tredjedele og ni tiendedele af alle
ansøgninger. Dette flugter godt med forventningerne til, at digitaliseringsgraden i 2014 kommer til at udgøre 95 procent. 45

Eksempel på beregning på basis
af aktuel indkomst

Kommunerne peger på, at borgerne ofte misforstår indkomstbegrebet i ansøgningsskemaet, idet borgerne for eksempel har svært ved at forstå, at de
skal angive deres indkomst efter fratræk af arbejdsmarkedsbidrag og ATPbidrag. Det betyder i praksis, at mange borgere angiver enten deres fulde
bruttoindkomst eller det faktiske beløb, de får udbetalt. Derudover peges der
på, at borgerne glemmer at gange deres månedlige indkomst op til årsindkomst.

Hvis borgere modtager SU i første
halvdel af året og får løn i sidste
halvdel af året, tror nogle borgere, at
fripladstilskuddets størrelse skal
beregnes på baggrund af en forventet årsindkomst på 6xSU + 6xløn.

Samtidig peger kommunerne på, at borgerne har svært ved at forstå, at
kommunerne beregner fripladstilskuddets størrelse efter den aktuelle indkomst.

Fripladstilskuddet beregnes dog efter
aktuel indkomst, hvilket i eksemplet
svarer til, at fra 1. januar 2013 beregnes på basis af 12xSU, og fra
1. juli 2013 beregnes på basis af
12xløn.

Ved modtagelse af ansøgningen gennemgår og validerer ydelsesmedarbejderne de angivne oplysninger, og derefter oprettes ansøgningen som sag i
fagsystemet. Der er konkurrerende fagsystemer fra henholdsvis KMD og IST.

Sagsbehandlingen af økonomisk
friplads er meget afhængig af oplysningerne i folkeregistret.
Det er ydelsesmedarbejdernes indtryk, at det især er oplysninger om
bopæl, som der forsøges snydt med.

Ved gennemgangen og valideringen af ansøgningen undersøges typisk:
 Oplysninger om husstanden via P-data/CPR.
 Oplysninger om andre beboere via P-data/CPR.
44

Oplyst af Ministeriet for Børn og Undervisning på basis af beregninger i lovmodellen.

45

Kilde: Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor.
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 Oplysninger om indkomst via eIndkomst og forskudsopgørelsen.
Derudover indhentes supplerende dokumentation i nødvendigt omfang. For
eksempel indhentes lønsedler, hvis borgerne er uenige i oplysningerne i
eIndkomst.

Løbende sagsbehandling – Kontroltrin 2
Figur 19. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser – kontroltrin 2

Den løbende sagsbehandling er typisk organiseret efter sagsstamme på
baggrund af CPR-numre eller organiseret efter skoledistrikter.
Den løbende sagsbehandling er centreret omkring behandling af adviser, der
modtages løbende i forbindelse med ændringer i borgernes forhold, som
borgerne ikke har oplyst direkte til ydelseskontoret. Derudover behandles
også henvendelser om ændringer fra ydelsesmodtagere.

Behandling af adviser
På den afholdte workshop om økonomisk friplads blev der givet udtryk for, at
økonomisk friplads minder om boligsikring, da økonomisk friplads i praksis
baseres på de samme kriterier som boligsikring i form af husstandens/ansøgerens og samleverens samlede indkomst. Børnenes indkomst medregnes
også ved boligsikring, men denne indkomst vil i de fleste tilfælde formentlig
være lav eller ingen. I forhold til antallet af stop minder ydelsen dog i højere
grad om børnetilskud. I forbindelse med beregningen af gevinster er antal
stop per sag derfor baseret på data fra børnetilskud.
Alt andet lige må det dog forventes, at det med hensyn til både type og hyppighed er de samme adviser, der modtages på henholdsvis boligsikring og
økonomisk friplads, da advistypen afspejler tildelingskriterierne.
På boligsikringsområdet modtog kommunerne i 2012 cirka 570.000 adviser
årlig, der fordeler sig på 59 forskellige hændelsestyper. I tabellen nedenfor er
angivet de 12 adviser, der tegner sig for lige over 90 procent af adviserne.

177

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Tabel 44. 46 Fordeling af advistyper på boligsikring – estimeret for alle kommuner på landsplan
Hændelsesnummer

Hændelsestekst

Andel

Cirkaantal

406.015.000

Ændring af indkomst

32 %

184.000

505.005.180

Intern flytning

22 %

125.000

030.700.307

Uoverensstemmelse i personkreds P-data/boligstøtte

7%

42.000

500.005.000

Start af anden sag

5%

31.000

500.020.000

Sagsadvis/erindringsadvis

4%

26.000

505.005.160

Fraflytning

4%

24.000

406.005.000

Start af indkomst

4%

21.000

030.700.765

Boligudgiften overstiger over halvdelen af husstandsindkomsten

3%

16.000

105.005.000

Ændring i forskudsopgørelse

3%

15.000

505.005.155

Tilflytning

2%

14.000

030.700.366

Loftsnedsættelse ikke mulig

2%

10.000

030.700.302

Adresse i forhold til P-data

1%

7.000

Det må således forventes, at typefordelingen af adviser på økonomisk friplads alt andet lige svarer til typefordelingen af adviser på boligsikring, så for
eksempel ændring af indkomst ligeledes udgør cirka 32 procent på økonomisk friplads.
På boligsikringsområdet blev der gennemsnitligt modtaget 3,7 adviser per
ydelsesmodtager. Dette gennemsnit dækker over et spænd for modtagelse
af adviser på mellem 0,3 og 6,7 modtagne adviser årlig.
Tabel 45. Adviser per ydelsesmodtager – opskrevet fra stikprøve
Gennemsnit

Minimum

Maksimum

3,7

0,3

6,7

Det må alt andet lige ligeledes forventes, at antallet af adviser på økonomisk
friplads per ydelsesmodtager svarer til samme antal på boligsikring.
Kommunerne modtager typisk adviser vedrørende henholdsvis folkeregisterog indkomstrelaterede oplysninger. Hvad angår folkeregisteradviser, er det
typisk adviser om flytning, der indikerer ændring i husstanden og derfor som
udgangspunkt er de mest relevante adviser fra CPR. Kommunerne peger på,
at det er vigtigt at behandle disse adviser for at sikre et fortsat korrekt udbetalingsgrundlag.
Hvad angår adviser om indkomstændringer, behandles disse forskelligt fra
kommune til kommune. En af de deltagende kommuner i workshoppen har
således fravalgt at modtage indkomstadviser og har strategisk valgt kun at

46

I forbindelse med potentialeberegningerne er stop per sag estimeret på baggrund af
børnetilskud, og perioden, ydelsen fortsætter, er estimeret på baggrund af boligsikring.
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benytte en form for efterregulering til at opfange indkomstafvigelser, hvorimod en anden kommune prioriterer behandlingen af disse højest. Dette indikerer en betydelig variation i kommunernes modtagelse af indkomstadviser
på økonomisk friplads.
Flere kommuner peger også på, at netop for sent behandlede indkomstadviser er årsag til de fleste fejludbetalinger. Det skyldes, at der kun er få dage
fra modtagelsen af indkomstadviser, til de skal være behandlet og indkomstændringer indtastet i fagsystemet. Flere kommuner peger ligeledes på,
at de modtager mange indkomstadviser.
Der er samtidig enighed blandt kommunerne om, at indkomstadviser sjældent fører til stop, men derimod fører til ændret tilskud. Det er derimod folkeregisteradviser, der fører til stop. Kommunerne estimerer, at cirka 5 procent
af alle sager årlig bliver stoppet på baggrund af advis.
Kommunerne peger på, at hvis et indkomstadvis ikke behandles korrekt,
opdages dette ved en årlig efterregulering, der gennemføres i nogle kommuner. Ved folkeregisteradviser opdages det først ved næste advis på bopælen/sagen. Dermed kan der gå flere år, før fejlen opdages. I nogle kommuner
gennemgås alle sager dog årlig og behandles som en nyansøgning. Disse
kommuner vil således opdage et eventuelt overset folkeregisteradvis.

Efterregulering
Kommunerne har mulighed for at efterregulere økonomisk friplads, hvis forældrene har en indtægtsfremgang på over 10 procent. Dette følger af, at
forældre, der modtager økonomisk friplads, har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om varige stigninger i deres indtægter i årets løb eller andre forhold, der har betydning for bortfald eller nedsættelse af forældrebetalingen
som følge af økonomisk friplads.
Efterreguleringen kan finde sted med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt,
hvor forældrenes forhold har ændret sig. Et eventuelt krav om tilbagebetaling
forudsætter dog, at ydelsesmodtagerne har modtaget ydelsen mod bedre
vidende.
Der er ikke mulighed for at efterregulere økonomisk friplads, hvis forældrene
har haft en indkomstnedgang. Ved indtægtsnedgang skal forældrene derfor
på ny ansøge om økonomisk friplads og dokumentere deres ændrede indtægtsforhold. Forældre kan på et hvilket som helst tidspunkt få foretaget en
ny vurdering af deres indtægtsforhold.
Nogle kommuner foretager én gang årlig en efterregulering af økonomisk
friplads. Det blev beskrevet på workshoppen, at det typisk foregår ved, at
borgernes årsopgørelse samkøres med den indkomst, der er angivet i fagsystemet. Det vil sige typisk i maj, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger.
Hvis den faktiske årsindkomst ville have medført lavere økonomisk fri-
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plads/højere forældrebetaling, tilbagekræves det for meget udbetalte tilskud,
dog under hensynstagen til den ovennævnte bagatelgrænse på 10 procent.
Efterreguleringen er systemunderstøttet.
Tilbagebetalingskrav kan ikke modregnes i den løbende økonomiske friplads,
men SKAT har adgang til at modregne tilbagebetalingskrav i børne- og ungeydelsen.

Dybtgående kontrol – Kontroltrin 3
Figur 20. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser – kontroltrin 3

Mistanke om snyd og en deraf følgende kontrol af borgernes berettigelse til
ydelsen opstår typisk enten ved anonyme anmeldelser til kommunen eller
ved, at ydelsesmedarbejderne får mistanke i en konkret sag. Derudover kan
kommunerne modtage tip fra boligselskaber eller politiet. Det er således primært tilfældigheder snarere end systematik, der afgør, om en snydsag opdages og behandles i kontrolenheden.
Kommunerne peger på, at snydmønstrene på økonomisk friplads er de
samme som på boligsikring. Det gælder for eksempel tilfælde, hvor:
 En enlig ydelsesmodtager føder et barn – hvilket kan indikere, at der reelt
er tale om samliv.
 Der er mistænkelige bopælsforhold.
Hvis ydelsesmedarbejderne ikke umiddelbart kan få afklaret det mistænkelige
forhold, for eksempel gennem indhentning af oplysninger fra borgerne, videregives sagen til kommunens kontrolenhed eller folkeregister.
En af kommunerne i analysen har opgjort det gennemsnitlige tilbagebetalingskrav i kontrolsager til cirka 30.000 kr.
Kommunerne peger dog på, at det typisk er svært at sandsynliggøre samliv
med tilbagevirkende kraft, og at kommunerne derfor typisk alene stopper
sager fremadrettet. Én kommune har estimeret, at der fremsættes tilbagebetalingskrav på kontroltrin 3 svarende til cirka 1 procent af de samlede sager
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årlig. En anden kommune har vurderet, at der generelt set ikke fremsættes
tilbagebetalingskrav på økonomisk friplads på kontroltrin 3.

Barrierer og forbedringsmuligheder
Kommunerne peger på, at barriererne og forbedringsmulighederne på økonomisk friplads ligner dem på boligsikringsområdet.
Det drejer sig for det første om bopælsoplysninger, der er afgørende for, at
kommunerne kan kontrollere, om det er de rigtige personer, der indgår i ansøgningsgrundlaget. Hvis samlevere ikke er registreret på samme adresse
som ydelsesmodtagerne, vil det typisk kun være ydelsesmodtagerne, der
indgår i ansøgningsgrundlaget. Kommunerne peger på, at det er for let at
snyde med folkeregisteradressen, herunder ved brug af eFlyt.
Kommunerne ønsker samstemmende bedre muligheder for udsøgningssystemer og samme hjemmel til at foretage udsøgninger som Udbetaling Danmark. Derudover peger kommunerne på, at det er relevant med et advis, når
Udbetaling Danmark stopper udbetalingen af børnetilskud.
Det er typisk borgernes fejlagtigt angivne indkomstoplysninger, der medfører
tilbagebetalingskrav. Det skyldes, at indkomstoplysninger er afgørende for, at
kommunerne kan beregne den korrekte størrelse af den økonomiske friplads.
Derudover misforstår ansøgerne, hvilke indkomstforhold de skal oplyse om.
Det vil i forhold til fejlagtige indkomstoplysninger være oplagt at anvende
oplysningerne i eIndkomstregistret til automatisk forudfyldning af ansøgninger og til løbende automatisk behandling af indkomstændringer.
I denne forbindelse peger kommunerne på, at hvis den økonomiske friplads
blev gjort bagudrettet, ville en række fejlagtige udbetalinger og tilbagebetalingskrav kunne undgås.
Derudover peger kommunerne på, at en bagudbetalt økonomisk friplads vil
reducere antallet af tilbagebetalingskrav. Samtidig ønsker ydelsesmedarbejderne en længere tidsfrist mellem modtagelsen af eIndkomstadviser og fristen for indberetning i fagsystemet.
Kommunerne vurderer, at det ligesom på boligsikringsområdet er borgerne,
der begår ni ud af ti fejl, og ydelsesmedarbejderne begår den tiende.

Barselsdagpenge
Formålet med barselsdagpenge er at sikre økonomisk kompensation for det
bortfald af indtægt, der opstår, når forældre benytter retten til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption mv. Barselsdagpenge udbetales efter
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven).
Den maksimale barselsdagpengesats udgør 4.005 kr. per uge før skat.
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Beløb for barselsdagpenge i 2013
Den maksimale barselsdagpengesats
udgør 4.005 kr. om ugen før skat, hvis
modtagernes timeløn udgør mere end
111,79 kr. per time ved en 37-timers
arbejdsuge.
Barselsdagpengesatsen reduceres
ved lavere timeløn eller beskæftigelsesgrad.

Det væsentligste forhold for berettigelsen til og størrelsen af barselsdagpenge er tilknytningen til arbejdsmarkedet og størrelsen af den indtægt, ydelsesmodtagerne havde inden overgangen til barselsdagpenge.
For eksempel udgør tilknytningskravet til arbejdsmarkedet for lønmodtagere
tilknytning i de sidste 13 uger op til fraværsperiodens begyndelse og et beskæftigelseskrav på 120 timers arbejde indenfor samme periode. For selvstændige og nyuddannede gælder andre krav.
Derudover skal den indkomst, der ligger til grund for barselsdagpengeberegningen, som hovedregel være beskattet i Danmark.
Barselsdagpengelovgivningen er indrettet således, at borgerne har meget
fleksible muligheder for at afholde barselsorlov og kan for eksempel udskyde
dele af barselsorloven og/eller afholde barselsorlov på deltid. Samtidig har
arbejdsgivere meget fleksible muligheder for at ansøge om barselsdagpengerefusion og kan eksempelvis vente med at ansøge, til efter moren eller
faren er vendt tilbage til arbejde.
Derudover er der en række overenskomster, der giver mulighed for at afholde
barselsorlov med løn på forskellige måder. Det medvirker samlet set til, at
sagsbehandlingen på barselsdagpengeområdet er relativt kompliceret i forhold til andre ydelsesområder.
Der blev i 2011 udbetalt 9.933 mio. kr. i barselsdagpenge til 159.635 personer. 47 En række af disse personer vil have modtaget barselsdagpenge henover årsskiftet og således tælle med i både 2010 og 2011. Til de 159.635
personer blev der udbetalt barselsdagpenge i sammenlagt 2.965 tusinde
uger.

Ansøgning og vurdering – Kontroltrin 1
Figur 21. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale
ydelser – ansøgning og vurdering – kontroltrin 1

47

Oplyst af Danmarks Statistik.
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Ansøgning om barselsdagpenge foregår primært ved, at arbejdsgivere og
selvstændigt erhvervsdrivende anmoder om barselsdagpenge (refusion) via
indberetningsløsningen NemRefusion. Derudover har a-kassen pligt til at
anmelde et dagpengeberettiget ledigt medlems barselfravær via NemRefusion. Anvendelsen af NemRefusion har været obligatorisk siden 1. september 2011. Derudover kan en papirblanket benyttes i de få tilfælde, hvor
NemRefusion ikke kan anvendes, for eksempel i forbindelse med arbejdskonflikter, konkurs i virksomhed, manglende CVR-nummer hos arbejdsgiver
eller manglende digital signatur i virksomheden.
Ydelsesmedarbejderne i Udbetaling Danmark peger på, at indberetterne kan
misforstå eller begår tastefejl på følgende områder:
Sagsbehandlingen af barselsdagpenge er meget afhængig af oplysningerne i eIndkomstregistret.
Det er kontrolmedarbejdernes oplevelse, at der er meget lidt snyd med
barselsdagpenge. I de få sager, hvor
der snydes, er det typisk beskæftigelses- og tilknytningskravet, der
snydes med.

I forbindelse med at barselsdagpengeområdet er overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark per
1. december 2012, udfases fagsystemet KMD eDagpenge Barsel og
det ældre fagsystem KMD Dagpenge. Nye barselsdagpengesager
oprettes i det nye fagsystem KMD
Opus Barsel. De ældre fagsystemer
forventes udfaset ultimo 2013.

 Forveksling af time- og månedsløn.
 Forveksling mellem sidste barselsdag/første arbejdsdag.
 Forkert valg af fraværsårsag.
Efter der er foretaget indberetning via NemRefusion, oprettes automatisk en
sag i fagsystemet, samtidig med at der oprettes en sag i KMD Sag. Fagsystemet gennemfører en række automatiske kontroller/verifikationer af anmeldelsen, hvor blandt andet følgende kontrolleres:
 Om beskæftigelseskravet er opfyldt.
 Om der er dansk adresse og skattepligt.
 Om årsagen til fravær medfører et yderligere dokumentationskrav fra borgerne.
Derefter beregnes automatisk en sats på baggrund af oplysninger i eIndkomstregistret.
Derudover indhentes supplerende dokumentation i nødvendigt omfang. For
eksempel indhentes uddannelsesdokumentation, hvis ansøgerne er nyuddannede, og der indhentes lægeattest, hvis fraværsårsagen er graviditetsbetinget sygdom.
Hvis en sag ikke giver anledning til nærmere undersøgelser, skal ydelsesmedarbejderen blot endeligt godkende sagen. Dermed er kontroldelen af
sagsbehandlingen i en række sager i høj grad automatiseret.

183

Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Løbende sagsbehandling – Kontroltrin 2
Figur 22. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser – Løbende sagsbehandling – kontroltrin 2

Ved udbetaling af barselsdagpenge/barselsrefusion kontrollerer fagsystemet
automatisk, om der udbetales andre forsørgelsesydelser til borgerne.
Den løbende sagsbehandling er centreret omkring behandling af adviseringer
i KMD Sag eller i form af opgaver i fagsystemet, der modtages løbende i
forbindelse med ændringer i borgernes forhold.
Udbetaling Danmark har organiseret advis- og opgavebehandlingen i arbejdspakker, der principielt kan behandles af en hvilken som helst ydelsesmedarbejder.
På barselsdagpengeområdet modtages eIndkomstadviser i KMD Sag, og
øvrige hændelser i borgernes forhold, fx flytning, adviseres gennem fagsystemet.
Derudover behandles henvendelser fra ydelsesmodtagere, for eksempel hvis
ydelsesmodtagerne er uenige i oplysningerne i det udsendte underretningsbrev.
Det er typisk eIndkomstadviser, der medfører tilbagebetalingskrav på baggrund af dobbeltforsørgelse, hvor borgerne modtager både barselsdagpenge
og anden ydelse eller løn. Derudover kan adviseringer om, at borgerne ikke
opholder sig i landet eller opholder sig med barnet, også i nogle tilfælde medføre tilbagebetalingskrav.
Ved tilbagebetalingskrav bliver der som udgangspunkt automatisk forsøgt
modregnet i fremtidige udbetalinger. Hvis der ikke er en fremtidig udbetaling
at modregne i, sendes en opkrævning.
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Dybtgående kontrol – Kontroltrin 3
Figur 23. Kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser – Dybtgående kontrol – kontroltrin 3

Ydelsesmedarbejdere får typisk mistanke til sager, hvis de har talt i telefon
med borgere. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor borgere, der er selvstændigt erhvervsdrivende, ved opkald fra Udbetaling Danmark præsenterer
sig ved et virksomhedsnavn, selvom borgerne har oplyst at være fuldtid på
barsel og dermed ikke må arbejde i virksomheden.
Derudover modtager Udbetaling Danmark afstemningslister fra SKAT, hvor
det kan kontrolleres, om arbejdsgivere annullerer et ansættelsesforhold med
tilbagevirkende kraft, hvor der er udbetalt barselsdagpenge på baggrund af
ansættelsesforholdet.
Udbetaling Danmarks kontrolmedarbejdere peger på, at det er relativt svært
at snyde systematisk med barselsdagpenge over tid, da udbetalingen af barselsdagpenge som altovervejende hovedregel er betinget af graviditet og
fødsel. Adoption af barn er en undtagelse fra hovedreglen, men her skal der
også angives et CPR-nummer på det adopterede barn, der afholdes orlov
for. Kontrolmedarbejderne peger dog på nogle snydmønstre:
 En gravid ansættes proforma i en virksomhed de sidste 13 uger op til
orloven og optjener dermed barselsdagpengeret.
 En ydelsesmodtager arbejder i eget firma samtidig med modtagelse af
barselsdagpenge.
Kontrolmedarbejderne identificerer snydsager enten ved anonyme henvendelser eller ved udsøgning gennem registersamkøring. Ved registersamkøring kan der for eksempel udsøges efter sager, hvor:
 Borgerne aldrig før har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
 Borgerne har ansættelsesforhold i ægtefælles virksomhed.
 Borgerne har opfyldt beskæftigelseskravet gennem arbejde udført i egen
virksomhed.
På baggrund af udsøgningen kan sager udtages til dybtgående kontrol.
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Barrierer og forbedringsmuligheder
Udbetaling Danmark har taget et nyt fagsystem i brug per 1. december 2012
og har derfor et relativt moderne fagsystem. Fagsystemet vil blandt andet ved
få ændringer kunne træffe automatiske afgørelser i en række sager, hvis der
blev givet lovhjemmel til dette.
Udbetaling Danmark peger på, at det ville forbedre sagsbehandlingen, hvis
der blev etableret yderligere automatisk validering på indberetningerne til
NemRefusion, så muligheden for fejl blev reduceret.
En selvbetjeningsløsning vil gøre det lettere for borgerne at få vejledning om
mulighederne for afholdelse af barselsorlov og vil kunne give borgerne større
overblik og mulighed for ændringer. Dette vil samtidig potentielt reducere
antallet af henvendelser til Udbetaling Danmark.
Herudover arbejdes der på regelforenklingsinitiativer i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
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Bilag B. Beregning af gevinster

Beregning af gevinster ved stoppede ydelser
Gevinsterne ved at stoppe flere ydelser på kontroltrin 2 og 3 er beregnet ved
at sammenligne kommunernes resultater i 2011 på tværs. Beregningen af
gevinster er herefter gennemført på baggrund af tre variable:
 Variation (forskel mellem gennemsnitlig kommunal praksis og god kommunal praksis).
 Periode (den periode, en ydelse antages at fortsætte, hvis den ikke blev
stoppet).
 Sats per sag (sats per gennemsnitlig sag per periode).
Den første variabel omhandler, hvor ofte en kommune stopper en sag. Her
viser Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, at der er en væsentlig forskel mellem, hvor ofte kommunerne stopper udbetalingen af en
given ydelse, korrigeret for indbyggertal og socialt indeks. Variationen er alt
andet lige udtryk for, at en række kommuner ikke stopper de sager, de rettelig burde. God praksis er fastsat til den gennemsnitlige praksis blandt de ti
kommuner med størst andel af stop.
Den anden variabel er perioden for, hvor lang tid en ydelse fortsætter, hvis
den ikke bliver stoppet. Perioden er på kontroltrin 2 fastsat på baggrund af
vurderinger fra kommunale ydelsesmedarbejdere, jf. eksemplet i boksen
nedenfor 48 .

48

Se i øvrigt Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger for en nærmere gennemgang
af de øvrige ydelsesområder.
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Eksempel på fastlæggelse af periode for fremadrettet besparelse ved stop af ydelse på kontroltrin 2 – kontanthjælp
På kontanthjælpsområdet er perioden for den fremadrettede besparelse ved stop af ydelse sat til gennemsnitligt én måned. Det er den periode, hvor der ud fra en gennemsnitsbetragtning vil blive udbetalt uberettiget kontanthjælp til borgerne,
hvis hverken borgerne selv meddeler om relevante ændringer i deres forhold (fx indkomst) eller kommunerne reagerer på
ændringerne.
Hvis for eksempel kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, men ikke oplyser kommunerne om, at de har fået Aindkomst, eller hvis ydelsesenheden ikke modtager denne oplysning fra jobcentret, kan der gå op til tre måneder, før
kommunerne modtager et advis fra eIndkomst om indkomstændringen og får mulighed for at kontrollere borgernes berettigelse og stoppe ydelsen. Dybdekortlægningen har således vist, jf. bilag A, at indkomstadviser som minimum er én måned gamle og i nogle tilfælde to måneder gamle. Dermed kan borgerne have haft en anden indkomst i en periode på op til
tre måneder, før kommunerne opdager det. Analysen har dog vist, at det er sjældent, at kontanthjælp udbetales uretmæssigt i mere end én måned på grund af de mange forskellige advistyper, der løbende modtages, hvorfor én måned er antaget som realistisk fremadrettet effekt af stoppede ydelser.

Antallet af måneder, en fejludbetaling forventes at fortsætte, hvis ikke kontrolenheden stopper fejludbetalingen, er konservativt sat. KL og det daværende Velfærdsministeriet anvendte i forbindelse med en resultatmåling om
rejste tilbagebetalingskrav vedrørende uberettigede modtagne sociale ydelser en metodik, hvor besparelsen ved stoppede sager blev fastsat til 12 måneder på alle ydelsesområder. Denne metodik anvendes i en lang række
kommuner i forbindelse med opgørelsen af kontrolenhedernes arbejde i dag.
Da metoden ikke tager højde for variationen mellem ydelsesområder, anvendes der i denne analyse det fastsatte antal måneder ved stop på baggrund af
advis (kontroltrin 2). Da der i forbindelse med stop i kontrolenhederne ofte er
tale om svære sager, der kræver en mere detektivlignende indsats, vil nogle
af sagerne forventelig løbe flere år, før ydelsen naturligt stopper. Et gennemsnitligt antal måneder på cirka fire er derfor konservativt sat. Metoden er
valgt, da der er ydelser, der ikke kan fortsætte i 12 måneder (fx sygedagpenge). Dog vil det være nødvendigt at kvalificere tallet yderligere i forbindelse
med fremtidigt analysearbejde.
Den tredje variabel er en gennemsnitlig sats per sag. Anvendelsen af en
gennemsnitlig sats per sag medfører, at der tages højde for variationen i
sagerne. Satsen er beregnet på baggrund af statistiske oplysninger.
På baggrund af disse variable er der beregnet gevinster for værdien af de
stoppede udbetalinger, hvis alle kommuner fulgte god praksis. Gevinsterne
er korrigeret på baggrund af indbyggertal og efter socioøkonomiske indeks.
Gevinster ved at rejse flere tilbagebetalingskrav
Gevinsterne ved tilbagebetalingskrav på kontroltrin 3 er beregnet på baggrund af forskellen mellem:
 Nuværende gennemsnitligt tilbagebetalingskrav per borger på landsplan.
 Gennemsnitligt tilbagebetalingskrav per borger i de fem bedste kommuner.
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Gevinsterne er opgjort efter korrektion på baggrund af indbyggertal og efter
socioøkonomiske indeks.
Gevinster ved fremsættelse af flere tilbagebetalingskrav dækker alle kommunale ydelsesområder. Det skyldes, at kontrolenhederne på kontroltrin 3 ikke i
forbindelse med den daværende spørgeskemaundersøgelse kunne opdele
tilbagebetalingskravene på de enkelte ydelsesområder.

Samlet opgørelse af gevinster ved udbredelse af god praksis fra de bedste kommuner i 2011

Beregningsgrundlag for gevinster på barselsdagpenge, folkepension og økonomisk friplads
Som grundlag for beregninger af
gevinster for de enkelte ydelsesområder er der indsamlet data vedrørende samlede udbetalinger, gennemsnitlige udbetalinger og antal
ydelsesmodtagere/sager.
For gevinster på barselsdagpenge
er der indhentet data fra Udbetaling
Danmark og Danmarks Statistik.
For gevinster på folkepension er
disse beregnet på baggrund af et
gennemsnit af potentialet på boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp
og sygedagpenge.
For gevinster på økonomisk friplads
er der indhentet data fra Ministeriet
for Børn og Undervisning (lovmodellen).

Som nævnt er der i Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger foretaget opgørelser af kommunernes praksis i 2011 indenfor henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge. Med afsæt i denne
opgørelse er der estimeret gevinster ved, at alle kommuner og Udbetaling
Danmark opnår samme niveau for henholdsvis stoppede ydelser og rejste
tilbagebetalingskrav som de bedste kommuner i 2011. For kontanthjælp og
sygedagpenge er opgørelsen vedrørende stop af ydelsen på baggrund af
advis kvalificeret yderligere i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med Effektiv Sagsbehandling og Kontrol.
Tilsvarende opgørelse af gevinster ved udbredelse af god praksis fra de bedste kommuner i 2011 er foretaget for folkepension, barselsdagpenge og økonomisk friplads. Gevinsterne indenfor disse ydelsesområder er estimeret med
udgangspunkt i beregningsforudsætninger og identificerede sammenhænge
med de fire ovenstående ydelsesområder. Eksempelvis er der anvendt samme beregningsforudsætninger for barselsdagpenge og sygedagpenge som
følge af betydelige ligheder mellem de to ydelser, herunder begrænsning i
varighed. Der har i den forbindelse været en tæt dialog om beregningsforudsætningerne med ydelsesmedarbejdere fra kommuner og Udbetaling Danmark og med de respektive ressortministerier.
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