Kontrolgruppen
Årsberetning 2021

Baggrund og vurdering

Økonomisk resultat
Årets arbejde har genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale
ydelsesområder (der blandt andet dækker økonomisk friplads, kontanthjælp og
sygedagpenge) på 10.725.879,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.452.438,- kr. – i
alt 13.178.317,- 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 2021
Anmeldelses-/sagstallet gik fra samlet 374 i 2020 til 342 sager i 2021 - fordelt således:
Egen drift

Internt

Eksternt

11

68

55

Den Fælles I alt
Dataenhed
208
342

Sagstallet er således faldet med 32 sager. Et fald der primært skyldes, at vi p.t. ikke
kan trække sager på sygedagpengeområdet fra Den Fælles Dataenhed (DFD),
grundet nyt sygedagpengesystem, der endnu ikke spiller helt sammen med DFD.
Sager, der er taget af egen drift (11 sager), kan blandt andet være stikprøver af
ydelsesmodtageres kontoudtog, besøg hos selvstændige sygemeldte eller
virksomhedskontroller.
De interne sager/anmeldelser rummer alt, hvad der kommer af undren og
mistanker fra kolleger i kommunens forskellige forvaltninger.
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Ud af de 68 interne anmeldelser har der været provenu i 49 af sagerne (svarende
til 72,1%).
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 55 eksterne sager i 2021. I 17 af disse (svarende til 30,9%)
var der en fremadrettet -og/eller bagudrettet besparelse.
Derudover har Kontrolgruppen set på 208 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 208 sager været et provenu i 23 af sagerne
(svarende til 11,1%)
Samlet set har antallet af sager/anmeldelser til Kontrolgruppen fra 2011 til 2020 set
således ud:
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Af de 342 sager i 2021 er 92 færdigbehandlet med en fremadrettet -og/eller
bagudrettet besparelse til følge. De resterende 250 sager er ligeledes
færdigbehandlede – dog uden nogen form for besparelse.

2

De 92 sager med provenu fordelt på ydelser og antal som følger:
Boligstøtte +
børnetilskud + BFY
14

Andet 3
Kontanthjælp 29

Omsorg/pleje 3

Pension 6

Økonomisk friplads
20

Sygedagpenge 17

Eksempler på sager fra det virkelige liv
Nedenstående korte beskrivelser er eksempler på sager fra Kontrolgruppens
arbejde i 2021. Eksemplerne er anonymiseret, og enkelte faktuelle kendsgerninger
er ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og
Kontrolgruppens tavshedspligt.
Sag 1: Pasning af barn i eget hjem, men hvor er eget hjem?
Kontrolgruppen modtog en anonym anmeldelse, der gik på, at en borger, der
modtog penge fra Køge Kommune for at passe sit barn i eget hjem, i en årrække
ikke havde boet i kommunen, og det dermed ikke var i Køge Kommune eget hjem
var.
Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at den anonyme anmelder ikke havde
ramt ved siden af. Kort efter at have talt med borger, hvor vi blandt andet bad om
kontoudtog, valgte borger at flytte med sit barn til eget hjem i anden kommune,
der dermed overtog udgiften.

Sag 2: Kontanthjælp eller café?
Kontrolgruppen trækker en del registersamkøringssager fra Den Fælles
Dataenhed. I en af disse sager fik vi melding om, at en borger modtog både
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kontanthjælp samtidig med at have egen virksomhed. Det er i sig selv ikke ulovligt,
med mindre man arbejder i virksomheden uden fortælle det til sin sagsbehandler.
Ved nærmere kontrol – blandt andet via undersøgelse af kontoudtog og sociale
medier - fandt vi, at borger arbejdede i sin virksomhed og havde endvidere valgt
at åbne en ny butik. Arbejdet i virksomheden og butikken blev udført et pænt
stykke syd for den danske grænse, hvor borger havde opholdt sig i længere tid.
Kort tid efter denne opdagelse og efter partshøring, fik borger tilsendt et
tilbagebetalingskrav. Endvidere blev kontanthjælpssagen lukket.

Fokuspunkter i 2022
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
2017-2020. Kontrolgruppen fortsætter så vidt muligt med kontrollerne i 2021, hvis
det ellers tillades i forbindelse med Covid-19.
Virksomhedsbesøg
I 2021 har Kontrolgruppen foretaget enkelte virksomhedsbesøg, og Kontrolgruppen
vil igen i 2022 foretage virksomhedskontroller, hvor det er relevant.
I de tilfælde, hvor det er aktuelt, vil SKAT og andre aktører blive inviteret med.
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
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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 2017-2020 rigtig mange sager fra
registersamkøringssystemet, men havde kun i få af sagerne et provenu. I 2021 har
Kontrolgruppen trukket 208 sager, hvoraf der har været provenu i beskedne 23
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 2021
Årets arbejde har generet en fremadrettet besparelse på de kommunale
ydelsesområder (der blandt andet dækker økonomisk friplads, kontanthjælp og
sygedagpenge) på 10.725.879,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.452.438,- kr. – i
alt 13.178.317,- kr.
I 2020 blev der genereret en fremadrettet besparelse på 5.739.063,- kr. og et
tilbagebetalingskrav på 2.085.480,- kr. – i alt 7.824.543,- kr.
Der er dermed skabt er merprovenu fra 2020 til 2021 på 5.353.774,- kr.
Ses der på både kommunale som ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU,
SKAT m.m.) ydelsesområder har Kontrolgruppen i 2021 genereret en fremadrettet
besparelse på 12.123.213,- kr. og et tilbagebetalingskrav på 4.185.208,- kr.
Det giver i alt et resultat på 16.308.421,- kr. i 2021.
Det resultat var i 2020 på 13.888.474,- kr. – altså et forøget provenu i 2021 på
2.419.947,- kr.
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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 2020
til 2021 steget fra 2.085.480,- kr. til 2.452.438,- kr.
Her ses tilbagebetalingsprocenten af det samlede provenu fra årene 2011-2021
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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 uden tilbagebetalingskrav vil altid være at
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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 der vil alligevel altid komme sager i løbet af
et år, hvor der viser sig at være et mindre- eller større tilbagebetalingskrav.
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