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Politisk enighed om en styrket indsats mod socialt  

bedrageri 

 

 

 Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er i dag blevet enige om, at 

indsatsen mod socialt bedrageri skal styrkes.  

 

Med 29 initiativer vil regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne sætte 

bredt ind for at bekæmpe, at folk snyder og modtager offentlige velfærdsydelser, de 

slet ikke er berettiget til.  

 

De 29 initiativer er fordelt på syv områder:  

 

1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet 

2. Bedre kontrol mod dobbeltforsørgelse og sort arbejde 

3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner 

4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer 

5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats 

6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri 

7. Et permanent udvalg om bedre kontrol 

 

De væsentligste initiativer:  

 

Kontrolteams i udlandet 

Inspireret af blandt andet erfaringer fra Holland og Norge skal der etableres 

kontrolteams i udlandet. I første omgang i Tyrkiet og Spanien og som pilotprojekt i 

Thailand og Marokko.  

 

Kontrolmedarbejderne skal blandt andet kunne undersøge i lokale registre, hvordan 

en person er bopælsregistreret, og om personen har væsentlige 

ejendomsbesiddelser, som kan have indflydelse på retten til offentlige ydelser. 

Kommunerne i Danmark vil også kunne bede om at få tjekket oplysninger om, 

hvorvidt personer, der rejser på gentagne ferier i Tyrkiet, Spanien, Thailand eller 

Marokko, fx ejer en bolig i landene. 

 

Mere intensivt lufthavnstilsyn 

Antallet af lufthavnstilsyn skal tredobles. Desuden skal det eksisterende 

samarbejde mellem politiet, SKAT og Pensionsstyrelsen udbredes til flere 

lufthavne og grænseovergange end Københavns Lufthavn. Tilsynet skal fange 

modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, som er rejst ud uden at 

give besked til a-kassen eller kommunen. Der er derfor risiko for, at personerne 

modtager offentlig forsørgelse med urette.  

 

Modtagere af kontant- eller starthjælp, som uberettiget modtager ydelser, mens de 

er i udlandet, skal have en mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives, 

hvis man uberettiget modtager hjælp, samtidig med at man arbejder. Det vil sige, at 
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man ud over det nuværende krav om at skulle tilbagebetale for meget udbetalt i fx 

kontanthjælp også vil få nedsat den fremtidige hjælp i en afgrænset periode.  

 

Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer 

De hidtidige erfaringer med Fairplayindsatsen og indsatsen i forhold til at 

bekæmpe socialt bedrageri viser, at der især i byområder med en høj koncentration 

af beboere på offentlig forsørgelse er konstateret problemer med sort arbejde, 

illegal arbejdskraft og socialt bedrageri. Det er derfor vigtigt at intensivere 

indsatsen i disse områder, hvilket sker via en øget koordineret indsats mod misbrug 

af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn. Ved hjælp af konkrete analyser og 

risikovurderinger skal der med inddragelse af de berørte kommuner tilrettelægges 

en systematisk kontrolindsats med fokus på problemerne i de udsatte boligområder, 

jf. regeringens udspil ”Ghettoen tilbage til samfundet”. 

 

Kontrolarbejdet i kommunerne skal indgå i den kommunale revision 

Der er i kommunerne et stadig større fokus på indsatsen mod socialt bedrageri. Det 

er vigtigt at styrke kommunernes indsats mod snyd og at fastholde den 

kommunalpolitiske opmærksomhed på området. Derfor skal en gennemgang af 

indsatsen mod socialt bedrageri fremover være en fast del af den kommunale 

revision, der gennemføres hvert år i alle landets kommuner.  

 

Bedre og mere praksisorienteret vejledningsmateriale til de kommunale 

kontrolmedarbejdere 

Arbejdet i det tværministerielle udvalg om bedre kontrol har vist, at der i dag er en 

række kontrolmuligheder, som nogle kommuner tilsyneladende ikke kender eller 

bruger. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får bedre vejledning om de gældende 

kontrolmuligheder, så de benytter alle de eksisterende kontrolmuligheder optimalt.  

 

Et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområde 

Arbejdet i udvalget har også vist, at der er behov for et permanent udvalg til at 

koordinere den fortsatte indsats på kontrolområdet. Udvalget skal som sin første 

opgave udarbejde en strategi for en mere effektiv og tværgående offentlig 

kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats 

inddrages. 

 

Analyse af barrierer og muligheder for at udnytte oplysninger og registre 

mere tværgående 

Den øgede digitalisering i både kommuner og staten skal i videst muligt omfang 

tænkes ind i kontrolarbejdet. Barrierer og muligheder for, at myndigheder kan 

udveksle flere data og registre, skal derfor analyseres. Det skal ske inden for de 

rammer, der er udstukket af Persondataloven og EU´s databeskyttelsesdirektiv.  

 


