Kontrolgruppen
Årsberetning 2020

Baggrund og vurdering

Økonomisk resultat
Årets arbejde har genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale
ydelsesområder (økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på
5.739.063,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.085.480,- kr. – i alt 7.824.543,- kr.

Historie
Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at oprette en kontrolgruppe,
der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de
første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som vi
kender den i dag.
Gruppen består af to medarbejdere.
Det overordnede formål med Kontrolgruppen er at forebygge og stoppe
udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og
helhedsorienteret sagsbehandling.
Kontrolgruppen samarbejder endvidere med Kommunens KILE-indsats
(Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit), der i samarbejde med Midt- og
Vestsjællands Politi har fokus på bandekriminalitet.

Statistik 2020
Anmeldelses-/sagstallet gik fra samlet 1200 i 2019 til 374 sager i 2020 - fordelt
således:
Egen drift

Internt

Eksternt

10

59

63

Den Fælles I alt
Dataenhed
242
374

Faldet i sager skyldes at Kontrolgruppen i 2019 udførte et projekt med fripladser,
hvor der alene blev gennemgået 829 sager. Hvis sagsantallet ”renses” for projektet
med økonomisk friplads, var tallet på 371 sager for 2019, hvilket betyder, at
sagstallet for 2020 er steget med 3.
Sager, der er taget af egen drift (10 sager), kan blandt andet være stikprøver af
ydelsesmodtageres kontoudtog, besøg hos selvstændige sygemeldte eller
virksomhedskontroller.
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De interne sager/anmeldelser rummer alt, hvad der kommer af undren og
mistanker fra kolleger i kommunens forskellige forvaltninger.
Ud af de 59 interne anmeldelser har der været provenu i 40 af sagerne (svarende
til 67,8%).
De eksterne sager/anmeldelser kommer fra henholdsvis borgere i kommunen, der
ønsker diverse forhold undersøgt af Køge Kommune samt fra Udbetaling Danmark,
Politi, SØIK, SKAT, andre kommuner mv.
Kontrolgruppen modtog 63 eksterne sager i 2020. I 33 af disse (svarende til 52,4%)
var der en fremadrettet -og/eller bagudrettet besparelse.
Derudover har Kontrolgruppen set på 242 sager fra Den Fælles Dataenhed (DFD),
der stiller et registersamkøringssystem til rådighed, hvor alle landets kontrolgrupper
kan trække sager inden for ydelserne økonomisk friplads, sygedagpenge og
forsørgerydelser. Der har ud af de 242 sager været et provenu i 40 af sagerne
(svarende til 16,5%)
Samlet set har antallet af sager/anmeldelser til Kontrolgruppen fra 2011 til 2020 set
således ud:
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Af de 374 sager i 2020 er 121 færdigbehandlet med en fremadrettet -og/eller
bagudrettet besparelse til følge. De resterende 253 sager er ligeledes
færdigbehandlede – dog uden nogen form for besparelse.
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De 121 sager med provenu fordelt på ydelser og antal som følger:

Boligstøtte +
børnetilskud 7
Børneungeydelser
11

Andet 5
Kontanthjælp 38

Pension 11

Økonomisk friplads
29

Sygedagpenge 20

Eksempler på sager fra det virkelige liv
Nedenstående korte beskrivelser er eksempler på sager fra Kontrolgruppens
arbejde i 2020. Eksemplerne er anonymiseret, og enkelte faktuelle kendsgerninger
er ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og
Kontrolgruppens tavshedspligt.
Sag 1: Stop af pension til selvstændig
Kontrolgruppen modtog en anmeldelse, der gik på, at en borger i en årrække
skulle have arbejdet i egen virksomhed samtidig med modtagelse af først
kontanthjælp og sidenhen førtidspension. Efter en nærmere undersøgelse af
sagen, ved blandt andet en samtale med borgeren samt indkaldelse af
kontoudtog, viste det sig at være korrekt. Borger havde ganske rigtig arbejdet i sit
lukkede firma, men udstedt fakturaer via sit lukkede cvr. nummer.
I de omkring 8 år borger havde modtaget både kontanthjælp og sidenhen
førtidspension, havde borger ved siden af indtjent i omegnen af 3,4 mio kr.
Der kører lige nu et efterspil med politianmeldelse, tilbagebetaling af
kontanthjælp, tilbagebetaling af førtidspension, stop af førtidspension, da borger
godt kan arbejde, samt sag om skatteunddragelse for de uoplyste indtægter i de
8 år.
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Sag 2: Bare et brev
Kontrolgruppen trækker en del registersamkøringssager fra Den Fælles
Dataenhed. I en af disse sager – en sygedagpengesag – kunne vi se, at en
selvstændig erhvervsdrivende de sidste 3 år i gennemsnit havde været syg næsten
hver eneste måned i op til 14 dage ad gangen. Sygperioderne svarede til næsten
et helt års sygdom samlet set. Sygeperioder Køge Kommune havde betalt for.
Kontrolgruppen besluttede derfor at sende et brev til den selvstændige, hvori vi
omtalte de mange sygeperioder, og at vi fremover ved sygdom skulle se en
lægeerklæring på den selvstændiges regning. Alt dette er der naturligvis
lovmedhold til.
Den selvstændige erhvervsdrivende har ikke være syg siden. Det krævede bare et
brev.

Fokuspunkter i 2021
Daglig drift
Her er tale om alt fra borgerhenvendelser, henvendelser fra kollegaer, anmeldelser
fra Udbetaling Danmark, registersamkøringssager fra Den Fælles Dataenhed,
undersøgelser af modtaget materiale, egne projekter m.m.
I den daglige drift indgår, at en af Kontrolgruppens to ansatte skal indgå i
bemandingen af Borgerbetjeningen med skrankevagter svarende til 25% af
arbejdstiden.
Sygedagpengeaktioner
Kontrolgruppen har haft succes med at besøge selvstændige sygemeldte i årene
2017-2019. Der har også været foretaget sygedagpengebesøg i 2020 med succes,
men ikke helt med den ønskede frekvens grundet besværliggørelse af Covid-19.
Kontrolgruppen fortsætter så vidt muligt med kontrollerne i 2021, når restriktionerne
tillader det.
Virksomhedsbesøg
I 2020 har Kontrolgruppen foretaget enkelte virksomhedsbesøg, og Kontrolgruppen
vil igen i 2021 foretage virksomhedskontroller, hvor det er relevant.
I de tilfælde, hvor det er aktuelt, vil SKAT og andre aktører blive inviteret med.
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Den Fælles Dataenhed
Regeringen og KL aftalte tilbage i 2015 i forbindelse med aftale om kommunernes
økonomi at styrke kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. I den
forbindelse blev Den Fælles Dataenhed oprettet med det formål at styrke
kontrollen med sociale ydelser og tilskud.
Den Fælles Dataenhed udarbejdede derfor et system til samkøring af registre, så
alle landets kommuner kan modtage anmeldelser/sager inden for områderne
økonomisk friplads, sygedagpenge og forsørgerydelser.
Landets kontrolgrupper har siden 2015 forpligtet sig til at trække anmeldelser fra
registersamkøringssystemet.
Køge Kommunes Kontrolgruppe trak i 2017-2019 rigtig mange sager fra
registersamkøringssystemet, men havde kun i få af sagerne et provenu. I 2020 har
Kontrolgruppen trukket 242 sager, hvoraf der har været provenu i beskedne 40
sager.

Bandeindsats
I 2013 indgik Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi en samarbejdsaftale
med henblik på at sætte fokus på bandekriminaliteten. Der er i den forbindelse
nedsat et Tværfagligt Efterforskningsteam med repræsentanter fra Køge
Kommune og politiet.
I Køge Kommune har det været Kontrolgruppen, der har været tovholder på
koordineringen mellem myndighederne. Denne er i 2020 overgået til kommunens
KILE-indsats (Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit)
Efter behov kontaktes Kontrolgruppen vedrørende enkeltpersoners bopæls- og
ydelsesforhold.

Økonomiske konsekvenser af Kontrolgruppens arbejde i 2020
Årets arbejde har generet en fremadrettet besparelse på de kommunale
ydelsesområder (økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på
5.739.063,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.085.480,- kr. – i alt 7.824.543,- kr.
Det er en lavere besparelse i forhold til 2019, hvilket vi tilskriver Covid-19, der i
nogen grad har besværliggjort en del af den udekørende del af Kontrolgruppens
arbejde.
I 2019 blev der genereret en fremadrettet besparelse på 7.653.463,- kr. og et
tilbagebetalingskrav på 1.427.921,- kr. – i alt 9.081.384,- kr.
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Ses der på både kommunale som ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU,
SKAT m.m.) ydelsesområder har Kontrolgruppen i 2020 genereret en fremadrettet
besparelse på 7.708.421,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 6.180.053,- kr.
Det giver i alt et resultat på 13.888.474,- kr. i 2020.
Det resultat var i 2019 på 13.431.851,- kr. – altså et forøget provenu i 2020 på
456.623,- kr.
Grafen nedenfor viser udviklingen i provenu fra 2013 frem til nu målt i kommunale
kroner:

Udviklingen i provenu målt i kommunale kroner
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Ses der på selve tilbagebetalingskravet på de kommunale ydelser, er det fra 2019
til 2020 steget fra 1.427.921,- kr. til 2.085.480,- kr.
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Her ses tilbagebetalingsprocenten af det samlede provenu fra årene 2011-2020

Tilbagebetaling i % af det samlede provenu
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Det vil altid være sværere at få penge tilbage fra folk, end det er at stoppe en
udbetaling fremadrettet. Så sager med ingen tilbagebetalingskrav vil altid være at
foretrække – både for kommunens borgere, men også for de personer, der
administrativt skal stå for opkrævningen.
Kontrolgruppen kan til en vis grænse styre noget af tilbagebetalingen, alt efter
hvilke projekter vi kaster os over, men alligevel kommer sager der i løbet af et år,
hvor der viser sig at være et større tilbagebetalingskrav.
Endvidere vil det signalmæssigt være forkert ikke at køre projekter, hvori der er
tilbagebetalingskrav, da fokus altid vil være at mindske snyd med offentlige midler.
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