Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om:
En styrket indsats mod socialt bedrageri
(7. november 2010)

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri
Misbrug af sociale ydelser er asocialt og med til at svække sammenhængskraften i vores velfærdssamfund. De forskellige sociale ydelser skal udbetales til borgere, der har
ret til og behov for hjælpen. Socialt bedrageri skaber mistillid mellem borgerne og i
forhold til modtagerne af sociale ydelser – og hvis der ikke gribes ind over for socialt
bedrageri, bliver danskernes vilje til at bidrage til velfærdssamfundet via skatten undermineret.
Som en udløber af finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti har et tværministerielt embedsmandsudvalg set på anbefalinger og forslag til lovændringer, der kan styrke den generelle indsats mod socialt bedrageri. Udvalgets anbefalinger til en styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri er samlet i Rapport fra det
tværministerielle udvalg om bedre kontrol.
Aftaleparterne er enige om, at udvalgets anbefalinger skal gennemføres, og at der
desuden skal ske en øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, jf. regeringens udspil om ”Ghettoen tilbage
til samfundet”.
Aftalen indeholder i alt 29 initiativer, hvor de væsentligste er beskrevet i bilaget, indenfor følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet
Bedre kontrol mod dobbeltforsørgelse og sort arbejde
Bedre kontrol i og på tværs af kommuner
Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer
Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats
Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri
Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol

Blandt de vigtigste af de nye initiativer er etableringen af kontrolteams i udlandet.
Der etableres kontrolteams i Tyrkiet og Spanien samt et pilotprojekt med kontrolteams i Thailand og Marokko. Et andet væsentligt initiativ er intensiveringen af lufthavnstilsynet, hvor antallet af tilsyn tredobles. Kontrollen skal øges i Kastrup Lufthavn. Desuden vil en yderligere intensivering af Lufthavnstilsynet betyde, at kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Formålet med disse initiativer er
at forbedre kontrollen af personer, der modtager ydelser under ophold i udlandet.
SKAT vil igennem aftaler med myndighederne i Tyskland og Sverige søge at gennemføre stikprøver i nærtliggende lufthavne, med henblik på at identificere, om det
udvidede lufthavnstilsyn eventuelt flytter trafikken væk fra Danmark.
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Det skal have konsekvens, hvis kontant- eller starthjælpsmodtagere uberettiget og
mod bedre vidende modtager ydelser under ophold i udlandet. De skal have en
mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives ved uberettiget modtagelse
af hjælp samtidig med arbejde. Dvs. at udover det nuværende krav om tilbagebetaling
af for meget udbetalt i fx kontanthjælp, vil ydelsesmodtageren også fremadrettet opleve at hjælpen nedsættes i en afgrænset periode, jf. bilaget.
Samtidig skal kommunen, hvis den får meddelelse om, at der i Lufthavnstilsynet er
rejst tvivl om den generelle rådighed for en kontant- eller starthjælpsmodtager, hurtigst muligt indkalde personen til en individuel jobsamtale efter meddelelsen er modtaget. Herefter skal kommunen i en tre måneders periode indkalde personen til jobsamtale hver anden uge.
Pensionsstyrelsen skal have hjemmel til at følge op på, om kommunerne har behandlet sagerne fra lufthavnstilsynet, herunder om der er givet sanktioner.
Der er i kommunerne et stadig større fokus på betydningen af 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.
Udvalgsarbejdet har vist, at der efter gældende regler er en række kontrolmuligheder,
som nogle kommuner tilsyneladende ikke kender eller bruger. Med aftalen får kommunerne derfor en række nye kontrolredskaber, som vil kunne gøre indsatsen endnu
mere fintmasket. Men det er ligeså vigtigt, at kommunerne benytter alle de eksisterende kontrolmuligheder optimalt. Aftalen indeholder derfor en række initiativer, der
skal sikre bedre vejledning om de gældende kontrolmuligheder. Samtidig opfordrer
aftaleparterne kommunerne til, fx via efteruddannelse at give de kommunale kontrolmedarbejdere bedre muligheder for kompetenceudvikling.
Aftaleparterne finder, at det er vigtigt, at den forøgede indsats mod socialt bedrageri
ikke skaber utryghed blandt modtagere af forsørgelsesydelser, der faktisk overholder
reglerne. Dette gælder specielt pensionister, som i nogle situationer har svært ved at
forstå reglerne om, hvornår man er enlig eller samlevende. Der vil derfor blive udarbejdet informationsmateriale til pensionisterne om denne problemstilling.
En række af udvalgets anbefalinger vedrører initiativer, der kræver yderligere afklaring af blandt andet regelgrundlaget. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal
nedsættes et permanent udvalg om bedre kontrol, hvor disse initiativer forankres.
Behovet for et permanent udvalg understreges af, at det sociale bedrageri konstant
udvikler sig og antager nye former. Der er derfor behov for et fast og vedholdende
fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri. Det nuværende kendskab til det reelle omfang af socialt bedrageri i Danmark er desuden yderst begrænset. Det vil derfor også
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være en hovedopgave for det permanente udvalg at igangsætte en udredning af omfanget.
En af udfordringerne vedrørende kontrollen af socialt bedrageri er, at der er en række myndigheder, der hver især løser forskellige opgaver, der har berøring med socialt
bedrageri. Når udbetaling og beregning af en række store velfærdsydelser fra
2012 samles i fem sagsbehandlingscentre (Udbetaling Danmark), vil muligheden for
kontrol og tilsyn med udbetalingen af disse ydelser blive forbedret væsentligt. Der er
imidlertid samtidig behov for, at der skabes en fælles ramme i den offentlige sektor
for organiseringen af den operationelle indsats mod socialt bedrageri. Aftaleparterne
er derfor enige om, at det permanente udvalg som sin første opgave skal udarbejde en strategi, der skal sikre en fælles ramme for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor det analytiske beredskab styrkes og
koordineres, således at de involverede myndigheder hurtigere og mere effektivt kan
gennemføre indsatser, hvor der er størst behov for det. Erfaringerne fra SKATs
Fairplay-indsats inddrages.
Aftaleparterne er desuden enige om, at udvalget skal udarbejde en risikoanalyse med
henblik på at identificere, hvilke ydelsesmodtagere i de enkelte kommuner, det er
mest relevant at målrette kontrolindsatsen mod. På den baggrund og gennem en risikobaseret tilgang overvejes mulighederne for at forbedre kontrolindsatsen yderligere,
herunder fx kontakt med borgere i form af hyppigere mødepligt hos kommunen.
Gennemførelsen af aftalens initiativer vil føre til en forbedret indsats mod socialt bedrageri og derved føre til offentlige besparelser i form af reducerede udbetalinger af
sociale ydelser m.v. Der vil i forbindelse med gennemførelsen af anbefalingerne være
implementeringsomkostninger og løbende udgifter til den intensiverede indsats. Der
afsættes 7,2 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr. 2012 til at implementere og igangsætte initiativerne i aftalen, og yderligere 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til løbende udgifter.
Samlet set skønnes aftalen at medføre offentlige besparelser også på kort sigt.
Aftaleparterne er enige om, at der skal forelægges en status for initiativerne i aftalen,
herunder især arbejdet især arbejde i det permanente udvalg, i efteråret 2011. Aftaleparterne underrettes endvidere kvartalsvis om fremdriften i arbejdet.
I bilaget er de konkrete initiativer nærmere beskrevet.
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Bilag
Styrket indsats mod socialt bedrageri
Indsatsen mod socialt bedrageri skal være så fintmasket og effektiv som muligt. Aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti
og Kristendemokraterne om de initiativer, der skal iværksættes, dækker derfor bredt
over en række områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet
Bedre kontrol med dobbeltforsørgelse og sort arbejde
Bedre kontrol i og på tværs af kommuner
Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer
Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats
Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri
Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol

1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet

Det er lovligt at modtage en række ydelser, selvom man ikke opholder sig i Danmark.
Det er især pensioner, der i ganske stort omfang medtages til udlandet. Det kan imidlertid være vanskeligt for myndighederne i Danmark at kontrollere, om en ydelsesmodtager, der er bosat i udlandet, fortsat lever op til betingelserne for ret til ydelsen.
Erfaringer fra Norge og Holland viser, at der er behov for øget kontrol blandt pensionister, der har bosat sig i udlandet.
Modtagere af blandt andet dagpenge og kontanthjælp skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt. De ledige skal dermed som
hovedregel have ophold i Danmark, og skal forud for udrejse af landet orientere akassen eller kommunen. Alligevel viser erfaringerne fra lufthavnstilsynet i bl.a. Kastrup Lufthavn, at en del modtagere af overførselsindkomster rejser til udlandet,
uden at det er godkendt af a-kassen eller kommunen.
Aftaleparterne er enige om følgende initiativer:
Etablering af kontrolteams i udlandet

Der etableres kontrolteams i Tyrkiet og Spanien for perioden 2011-14, og et 2-årigt
pilotprojekt i henholdsvis Thailand og Marokko. I forhold til Tyrkiet vurderes det at
være nødvendigt at indgå en politisk aftale som grundlag for, at Danmark kan etablere forsøg med kontrolmedarbejdere i landet. I forhold til Marokko skal de nærmere
vilkår undersøges. Medarbejderne skal primært være lokal arbejdskraft. Kontrolmedarbejderne vil bl.a. via lokale registre kunne undersøge, hvordan en person er bopæls-
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registreret, 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 de
pågældende lande, fx. ejer en bolig i landene. Pilotprojekterne i Thailand og Marokko
skal evalueres efter at have været i funktion i godt et år, således at der kan tages stilling til eventuel videreførelse.
Intensivering af lufthavnstilsynet

De seneste erfaringer med lufthavstilsynet peger på, at der er behov for en tostrenget strategi. For det første en fortsat bredt rettet kontrolindsats, der giver synlighed og som kan virke præventivt. For det andet en målrettet indsats mod de flyankomster og afgange, hvor der erfaringsmæssigt registreres en højere andel af personer, som potentielt set snyder med offentlige ydelser i relation til deres udlandsophold. På nuværende tidspunkt gennemføres minimum 12 tilsyn årligt i Kastrup Lufthavn. Pensionsstyrelsens kontrol skal øges i Københavns Lufthavn Kastrup i samarbejde med politi og SKAT. Fremover skal der som minimum gennemføres yderligere
13 målrettede tilsyn, hvilket vil være en kraftig styrkelse af indsatsen. Der vil således
som minimum blive gennemført 25 kontrolaktioner om året. En yderligere intensivering af Lufthavnstilsynet vil betyde, at fremtidige aktioner også omfatter andre lufthavne og grænseovergange i overensstemmelse med gældende EU-regler.
Bedre opfølgning på resultatet af lufthavnstilsyn

Det skal have en konsekvens, hvis kontant- eller starthjælpsmodtagere uberettiget og
mod bedre vidende modtager ydelser under ophold i udlandet. De skal have en
mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives ved uberettiget modtagelse
af hjælp samtidig med arbejde. Det betyder, at hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger
for personer, der modtager hjælp på voksensats. 2. gang inden for de seneste 5 år
nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger.
Samtidig skal kommunen, hvis den får meddelelse om, at der i Lufthavnstilsynet er
rejst tvivl om den generelle rådighed for en kontant- eller starthjælpsmodtager, hurtigst muligt indkalde personen til en individuel jobsamtale efter meddelelsen er modtaget. Herefter skal kommunen i en 3 måneders periode indkalde personen til en jobsamtale hver anden uge.
Pensionsstyrelsen skal have hjemmel til at følge op på, om kommunerne har behandlet sagerne fra lufthavnstilsynet, herunder om der er givet sanktioner. Initiativet kræver lovændring. Desuden opprioriterer Pensionsstyrelsen tilsynet med a-kassernes
håndtering af lufthavnssagerne.
Mulighed for at følge elektroniske spor

Pensionsstyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af konkrete sager efter arbejdsløshedsforsikringsloven have adgang til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter. Formålet er at undersøge, om kreditkort er brugt i udlandet med henblik på at
afklare, om der er ophold i Danmark. Initiativet kræver lovændring.
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2. Bedre kontrol med dobbeltforsørgelse og sort arbejde

Nogle borgere modtager sociale ydelser, som de ikke har ret til, fordi de arbejder eller
holder ferie. Det er vigtigt at kommunerne har redskaber til at kontrollere og sætte
ind overfor dobbeltforsørgelse. Det gælder både muligheden for adgang til andre
myndigheders oplysninger om indkomster, og det gælder kommunernes adgang til
direkte kontrol. Kommunerne kan i dag uanmeldt gennemføre virksomhedskontroller, hvor det primære formål er at kontrollere, om der på en virksomhed er medarbejdere, der samtidig med arbejde – evt. sort arbejde – modtager sociale ydelser.
Imidlertid kan der efter gældende regler ikke gennemføres virksomhedskontrol på
tværs af kommunegrænser – og heller ikke i sager med konkret mistanke om snyd.
Aftaleparterne er enige om følgende initiativer:
Virksomhedskontrol på tværs af kommuner

Kommunernes adgang til at gennemføre virksomhedskontroller skal udvides. Der er
behov for at kunne gennemføre dels virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser efter aftale med den berørte kommune, dels virksomhedskontrol i konkrete
sager frem for som nu kun ved stikprøvekontrol. Initiativet kræver lovændring.
Ingen dobbeltforsørgelse ved udbetaling fra Feriekonto

Der etableres ny digital adgang til Feriekonto med henblik på at sikre, at kommuner
og a-kasser kan bruge feriedata (feriekonto-udbetalinger) i kontrolindsatsen. Herved
kan det undgås, at personer, der holder ferie, samtidig modtager overførselsindkomster.
Bedre oplysningsgrundlag om omfang af selvstændig virksomhed

Det er muligt at kontrollere lønmodtageres arbejdsindkomst via Indkomstregistret.
Der er ikke tilsvarende muligheder for at kontrollere om ydelsesmodtagere driver
selvstændig virksomhed og omfanget heraf. Oplysninger om momsregistrering og
momsangivelser skal derfor gøres tilgængelige for a-kasser og kommuner, således at
det bliver muligt også at kontrollere selvstændige, herunder omfanget af virksomheden. Initiativet kræver lovændring.
3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner

Store dele af kontrollen mod socialt bedrageri foregår i kommunerne, og kontrollen i
den enkelte kommune er ofte samlet hos relativt få kontrolmedarbejdere. Samtidig er
der tale om et bredt og kompliceret lovgivningsområde. Det er ikke alle kommuner,
der i dag bruger de allerede gældende regler og hjemler fuldt ud. For at sikre mere
ensartethed, effektivitet og koordination, herunder at de eksisterende muligheder for
kontrol bliver udnyttet, har kommunerne brug for mere vejledning og bedre kontrolredskaber. Desuden skal reglerne gøre det muligt at samarbejde mere på tværs af
kommuner.
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Aftaleparterne er enige om følgende initiativer:
Bedre udnyttelse af oplysninger mellem forvaltningerne i kommunen (bl.a. om
børns udlandsophold)

Det er vigtigt, at de forskellige forvaltninger i en kommune er opmærksomme på, at
oplysninger, som de modtager, kan have relevans for andre dele af forvaltningen. Fx
kan de dele af forvaltningen, der arbejder med udbetaling af børneydelser, have nytte
af oplysninger fra kommunens skoler om børns længerevarende fravær. Kommunerne skal vejledes om reglerne om fortsat udbetaling af børneydelser, herunder at barnet som udgangspunkt skal opholde sig i Danmark for at familien er berettiget til disse ydelser, og om at udbetalingen af børneydelser kan stoppes ved udlandsophold,
herunder ved genopdragelsesrejser. Pensionsstyrelsen vil orientere kommunerne herom.
Øget udbredelse af best practice ved anvendelse af digitale registre

For at sikre en effektiv kontrolindsats er det afgørende, at eksisterende registre (fx
Indkomstregisteret, CPR mv.) bruges konsekvent i sagsbehandlingen i alle kommuner. Ved at integrere brugen af relevante registre i den daglige sagsbehandling vil
mange fejludbetalinger kunne bremses tidligere. En del kommuner har allerede gode
erfaringer på området. Best practice fra disse kommuner skal udbredes til alle kommuner. Beskæftigelsesministeriet vil gennemføre en konference for alle landets
kommuner i 2011.
Bedre vejledning til kommunerne om pligt til indberetning, når udlændinge
søger om offentlig hjælp til forsørgelse

Det kan være svært for den enkelte kommunale sagsbehandler at overskue de særlige
forhold, der gælder vedrørende udlændinge, der søger om offentlige forsørgelsesydelser. Korrekte indberetninger er en forudsætning for, at der kan blive taget stilling
til, om en opholdstilladelse eventuelt skal inddrages. For at sikre en bedre administration på området, gennemfører Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Integrationsministeriet et serviceeftersyn af vejledningerne til kommunerne på det udlændingeretlige område.
Registersamkøring på det kommunale område

Det er i dag alene den enkelte kommune, der har adgang til at foretage registersamkøring vedrørende borgere, der modtager offentlige ydelser. I de specielle tilfælde,
hvor mange kommuner kan have interesse i en fælles samkøring (fx tilfælde som Libanon-sagen fra 2006), vil det være en fordel, hvis samkøring kan ske centralt og på
én gang frem for i 98 forskellige kommuner. Derfor skal der indføres en hjemmel til,
at Pensionsstyrelsen i særlige tilfælde kan foretage registersamkøring på det kommunale område, sådan som det allerede er tilfældet på a-kasseområdet. Det er fortsat
kommunerne, der skal behandle eventuelle sager. Registersamkøringen skal ikke række udover kommunernes nuværende hjemmel. Initiativet kræver lovændring.
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Tilflytterkommuner får adgang til sanktionsoplysninger

Der er tilfælde, hvor det er relevant for en tilflytterkommune at vide, om en nytilflyttet borger har fået en sanktion i fraflytningskommunen. Det gælder fx, når en kontanthjælpsmodtager har fået nedsat sin kontanthjælp i et antal uger. Hvis tilflytterkommunen ikke kan få oplysning herom, kan kontanthjælpen ikke udbetales korrekt.
Efter de gældende regler kan tilflytterkommunen kun få denne oplysning, hvis borgeren giver sit samtykke hertil. Tilflytterkommunen skal have adgang til sådanne sanktionsoplysninger – også selvom borgeren ikke vil give samtykke hertil – da oplysningen har betydning for korrekt beregning af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. Initiativet kræver lovændring.
4. 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.
Aftaleparterne er enige om følgende initiativ:
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”.

5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats

Der er netop gennemført en undersøgelse i alle landets kommuner, hvor de kommunale revisorer har set på kommunernes kontrolindsats – en såkaldt temarevision.
Temarevisionen viste bl.a., at det ikke er alle kommuner, der benytter de eksisterende
kontrolmuligheder. Desuden er en del kommuner tilsyneladende først kommet i
gang med kontrolarbejdet i forbindelse med temarevisionen. Det er vigtigt at fastholde det fokus, der nu er på området. Dels skal det sikres, at de der snyder, bliver
fundet, og dels er der formentlig en væsentlig præventiv effekt ved den forøgede
kommunale kontrolindsats.
Aftaleparterne er enige om følgende initiativer:
Socialt bedrageri skal være en fast del af den kommunale revision

For at fastholde indsatsen og styrke det politiske fokus i kommunerne på kontrolarbejdet skal kontrolarbejdet fremover indgå som en del af den årlige kommunale revi-
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sion, der afrapporteres med en revisionsberetning til kommunalbestyrelsen og en
række ministerier. Beskæftigelsesministeriet fastsætter nye regler i bekendtgørelsen.
Konference om eksisterende muligheder for kontrol

Beskæftigelsesministeriet gennemfører som en del af opfølgningen på temarevisionen i 2011 en konference for kommunerne med fokus på resultatet af undersøgelsen
og på de eksisterende kontrolmuligheder og -hjemler. Beskæftigelsesministeriet følger
også op på temarevisionen med en skriftlig tilbagemelding til kommunerne.
6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri

Temarevisionen viste, at nogle kommuner i sager med konkret mistanke om forsætligt eller groft uagtsomt socialt bedrageri ikke har forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering. Det er afgørende, at kommunerne gennemfører en grundig sagsbehandling og foretager anmeldelse i sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri.
Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at kommunerne indgiver politianmeldelse i de sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Kommunerne bør, hvis der
er behov for det, tage kontakt til den lokale politikreds med henblik på en dialog
omkring samarbejdet mellem den pågældende kommune og politikreds. Såfremt sådanne drøftelser giver anledning til generelle spørgsmål, eller der i øvrigt lokalt indhøstes erfaringer i sager om socialt bedrageri, vil sådanne spørgsmål kunne tages op i
anklagemyndighedens nationale fagudvalg for økonomisk kriminalitet.
7. Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol

For at sikre opfølgningen på ovenstående initiativer, og ikke mindst for at sikre kontinuitet og koordination af den fremadrettede indsats mod socialt bedrageri, er der
behov for et permanent udvalg på området. Et permanent udvalg vil også give mulighed for overvejelser om yderligere tiltag, blandt andet med inspiration i udenlandske erfaringer.
Aftaleparterne er derfor enige om at nedsætte et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområdet, hvor KL løbende bliver inddraget.
Det permanente udvalg om bedre kontrol skal desuden udarbejde det nødvendige
grundlag for at følgende initiativer kan iværksættes:
•
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Udarbejdelse af en strategi, der skal sikre en fælles ramme for en mere effektiv
og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor det analytiske
beredskab styrkes og koordineres, således at de involverede myndigheder hurtigere og mere effektivt kan gennemføre indsatser, hvor der er størst behov for
det. Erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats inddrages.
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•
•

•
•

•
•
•
•

•

Udredning af det mulige omfang af socialt bedrageri. Det nuværende kendskab
til det reelle omfang af det sociale bedrageri er yderst begrænset. I den forbindelse bør især svenske erfaringer inddrages.
Udarbejdelse af en risikoanalyse med henblik på at identificere, hvilke ydelsesmodtagere, det er mest relevant at målrette kontrolindsatsen mod. På den baggrund og gennem en risikobaseret tilgang overvejes mulighederne for at forbedre
kontrolindsatsen yderligere, herunder fx kontakt med borgere i form af hyppigere mødepligt hos kommunen.
Etablering af et kontrolforum til udveksling af erfaringer og best practice mellem
kommunale kontrolmedarbejdere (evt. via nettet).
En del af kommunikationen mellem den ledige og kommunen/a-kassen foregår i
dag elektronisk. Når en ledig sender fx et dagpengekort, vil forsendelsen blive
påført en såkaldt IP-adresse, der viser, hvilken computer forsendelsen er sendt
fra. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for stikprøvevis at udtrække
en række elektroniske forsendelser og kontrollere disse for, om de er sendt fra
udlandet. Der tages efterfølgende stilling til, hvordan mulighederne skal anvendes i praksis.
Udarbejdelse af praksisorienterede kontrolvejledninger, hvor der ses på tværs af
de forskellige regelsæt i forhold til forskellige persongrupper.
Analyse af barrierer og muligheder for øget tværgående udnyttelse af oplysninger
og registre på ydelsesområdet.
Undersøgelse af mulighederne for andre myndigheders brug af SKATs oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder.
En udlænding kan i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland modtage økonomisk støtte til tilbagevenden efter repatrieringsloven. Efter repatrieringsloven kan udlændingen kun modtage støtte til repatriering én gang. For at undgå misbrug af repatrieringsordningen, fx. ved at en udlænding, der tidligere har modtaget støtte til repatriering indrejser på ny og på ny
opnår støtte til repatriering fra en anden kommune, skal der etableres en central
registrering af afgørelser om støtte til repatriering efter repatrieringslovens § 7.
Undersøgelse af mulighederne for kommunerne til at indhente oplysninger om,
hvem der modtager post på en given adresse.
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