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Kort beskrivelse af Kontrolgruppens arbejde i 2020 og hvad der forventes at
arbejde med i det kommende år.

økonomi, hr & it

Indledning
I 2018 blev det besluttet, at Stevns Kommune skulle have en Kontrolgruppe. Pr. 1. februar 2019
startede Kontrolgruppen op med 2 fuldtidsansatte. Gruppen er organisatorisk placeret i Center for
Økonomi, HR & IT. Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og opklare socialt bedrageri og sikre
at kommunen udbetaler sociale ydelser på et korrekt grundlag. Kontrolgruppen skal redegøre for,
hvilke indsatser der er arbejdet med i det forgangne år samt hvilke resultater der er opnået.
Årsrapporten vil desuden beskrive, hvilke indsatsområder der påtænkes at blive arbejdet med i løbet
af 2021.
Kommunens samarbejde med Udbetaling Danmark (UDK) er lovfæstet i lov om Udbetaling Danmark.
Heraf følger blandt andet, at kommunerne skal være UDK behjælpelige med at belyse deres sager og
eventuelt indkalde borgere til samtale. Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgere, interne og
eksterne henvendelser fra kollegaer. Derudover behandler Kontrolgruppen også sager fra Den fælles
Dataenhed i Udbetaling Danmark. Den Fælles Data Enhed (DFD) blev dannet i henhold til aftale i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Stevns Kommune er jævnfør førnævnte
økonomiaftale forpligtet til at handle på sager, der kommer fra DFD. Kommunernes Landsforening
(KL) har udarbejdet en standardiseret opgørelsesmetode, der anvendes i alle kommuner.
Hovedreglen er, at stop af ydelser modtaget med urette opgøres som årsudgift, altså 12 måneder
frem. Derudover kan der komme et tilbagebetalingskrav. Det er opgjort i ydelsen gange det antal
måneder ydelsen har været modtaget uberettiget. Gruppen arbejder helhedsorienteret og har et bredt
samarbejde med hele organisationen i Stevns Kommune.
Økonomiske mål for Kontrolgruppen i 2020
Det årlige økonomiske mål for Kontrolgruppen er fastsat til 2.100.000 kr. årligt. Der må forventes
udsving årene imellem.
År
Samlet økonomisk effekt

2019
2.153.871 kr.

2020
888.190 kr.

Kontrolgruppens indsats har som det fremgår af ovenstående tabel i perioden fra 1. januar – 31.
december 2020 resulteret i en samlet økonomisk effekt på i alt 888.190 kr., hvilket er markant mindre
end resultatet for 2019. Kontrolgruppen har således ikke indfriet det økonomiske mål i 2020.
Kontrolgruppens arbejde har i 2020 været meget præget af Corona og cirka 25 % sygefravær i
enheden i 2020. Coronarestriktionerne har desuden betydet, at mulighederne for borgersamtaler har
været markant nedsat. Det skal også bemærkes, at der kun er medregnet effekt i afsluttede sager.
Der er flere igangværende sager, som vil kunne vise stor effekt, men først i 2021.
Kontrolgruppen modtager en del anmeldelser og i tabellen på næste side er disse grupperet i forhold
til hvilke kanaler de stammer fra.
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Tabel over modtagelsen af anmeldelserne i 2019 og 2020 fordelt på kanaler.
Kanal
Anonym
Skat
Internt i kommunen
Egen drift (kontrolenheden)
Anden Kommune
Udbetaling Danmark
Den fælles dataenhed

Antal sager i 2019.
10
0
21
183
2
1
10

Antal sager i 2020.
11
3
4
1
1
0
10

Som det fremgår af tabellen, kom hovedparten af de undersøgte sager i 2020 fra anonyme
henvendelser og den fælles dataenhed. Det er også værd at bemærke, at der kom langt færre
anmeldelser intern fra i kommunen end i 2019. Det skyldes coronarestriktionerne, som betød at der for
eksempel i Arbejdsmarked har været holdt langt færre samtaler er ofte herfra at de hidtidige sager er
opstået. Tallene adskiller sig markant fra 2019, hvor det var sager fra egen drift, som var den
dominerende kanal, hvilket hovesagligt skyldes, at der blev behandlet mange sager om økonomisk
friplads.
I nedenstående tabel er Kontrolgruppen sager grupperet efter ydelsestyper.
Tabel over ydelsestyperne på sagerne i 2019 og 2020
Ydelsestype
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Økonomisk friplads
Førtidspension
Integrationsydelse
Andet
Alt under Lov om Aktiv
Socialpolitik
Alt under Lov om Social
Service

Antal sager i 2019
13
0
210
1
0
0
2
1

Antal sager i 2020
9
2
10
0
1
4
4
0

Som det fremgår af tabellen, omhandlede hovedparten af de undersøgte sager i 2020 økonomisk
friplads og kontanthjælp, men lov om Aktiv Socialpolitik og andet følger lige efter. I 2019 omhandlede
størstedelen af sagerne økonomisk friplads. Der er forventningen at der som følge af et iværksat
projekt, vil komme flere sager om sygedagpenge i 2021.

Kontrolgruppen i 2020
I 2020 havde kontrolgruppen planlagt at arbejde mere projektorienteret med fokus på kontanthjælp- og
dagpengeområdet. Corona-situationen har sammen med sygefravær i enheden og ressourcemangel
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andre steder i organisationen, vanskeliggjort igangsættelse af de planlagte projekter. Kontrolgruppen
har derfor i 2020 primært arbejdet med de interne og eksterne henvendelser, som Kontrolgruppen
modtager samt udtræk af sager fra Den Fælles Dataenhed. Desuden har Kontrolgruppen forsat
samarbejdet med Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed, hvor Stevns Kommune afsluttede
forløbet som testkommune på nye udsøgningskriterier.
Det skal desuden bemærkes, at de indkomne interne og eksterne henvendelser i 2020 som følge af
Covid-19 situationen har ligget på et noget lavere niveau end sammenlignet med 2019.
Kontrolgruppen i 2021
Kontrolgruppens mål for 2021 er at opnår større økonomiske effekter, herunder at indfri det
økonomiske mål på mindst 2,1 mio. kr. Herudover er det fortsat fokus på at arbejde projektorienteret
på den lange bane. Det skal i den forbindelse nævnes, at værdien af den forebyggende indsats fra
kontrolgruppen ikke kan opgøres pålideligt.
Antallet af interne og eksterne henvendelser ligger højere end i 2020 og der forventes igangsat et
større projekt indenfor sygedagpenge området, hvor der er særligt fokus på de borgere og
erhvervsdrivende, som søger om tidlig refusion i forbindelse med Covid-19. Flere andre kontrolgrupper
har fået god effekt af et øget fokus på dette område. Derudover har gruppen indgået et tæt
samarbejde med kommunens nye Boligsociale medarbejder. Det er aftalt, at der indledningsvis
afholdes et månedligt møde, hvor der drøftes relevante problemstillinger og udveksler potentielle
sager.
Kontrolgruppen har desværre ikke de forudsatte ressourcer pt. En af de to medarbejdere i
Kontrolgruppen har således plejeorlov og har haft det siden året begyndelse. Varigheden er uvist.

Hverdagseksempler
Henvendelse fra SØIK (Hvidvaskningssekretariat)
Et atypisk transaktionsmønster gjorde, at Hvidvaskningssekretariatet henvendte sig til Stevns
Kommune. Kontante indbetalinger og mange overførelser imellem flere konti havde vakt deres
opmærksomhed. Henvendelsen omhandlede en enkelt person, men da sagen blevet gennemgået
nærmere viste det sig, at ægtefællen også var indblandet i de mange overførelser lige som et tredje
familiemedlem fra en anden kommune også er det. Sagen har løbende udviklet sig og er i skrivende
stund endnu ikke afsluttet. Ovenstående er et fint eksempel på, hvordan kommunen samarbejder
bredt med andre myndigheder. Det er også et eksempel på at komplekse sager kan strække sig over
længere tid.
Rod i sine adresseforhold
En Stevns borger mødte på Rådhuset. I forbindelse hermed blev det konstateret, at den adresse der
stod på borgerens papirer, ikke stemte overens med de oplysninger der var registret i CPR-registret.
Borgeren blev indkaldt til samtale for at redegøre for de faktiske forhold. Udredningen medførte en
besparelse for en statslig myndighed. Ovenstående er et godt hverdagseksempel på det interne
samarbejde.
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