Statusrapport 2015
Kontrolgruppen

Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt
grundlag.
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1. Forord
Statusrapporten for 2015 tager afsæt i kontrolstrategiens 3 trin og rapporteres samlet.
I Silkeborg Kommune er vi optaget af at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Det er
kontrolstrategiens hovedbudskab. Derfor har kontrolgruppen i 2015 arbejdet målrettet med at
udbrede strategien, så den virker der, hvor borgerne får ydelserne og løbende har kontakt.
Kontrolgruppen har gennemgået flere sager end tidligere år og fundet færre med uberettigede
ydelser. Kontrolstrategien er forebyggende og sætter fokus på sammenhæng og helhed
tværgående i organisationen.
Kontrolgruppen har i 2015 arbejdet målrettet med at styrke det interne samarbejde på tværs i
specifikt Job og Borgerservice, men også kommunens øvrige afdelinger. Sammenhæng og
samarbejde er afgørende for effekten af kontrolstrategien. Kontrolgruppen prioriterer dialog og
samspil med de faglige afdelinger. Der har været stor tværgående aktivitet, som alt sammen
har været med til at styrke sammenhængen.
Kontrolgruppen har også i 2015 arbejdet specifikt med de eksterne samarbejdsrelationer. Det
formaliserede samarbejde med Silkeborgs Lokale Politi, Udbetaling Danmark (UDK) og
SKAT/SKAT Billund Lufthavn er fortsat og udbygget. Det har medført:





politianmeldelser, som hurtigt blev behandlet og afsluttet med dom
flere sager der er oplyst for Udbetaling Danmark plus at Silkeborg Kommune var blandt
de første til at benytte brugergrænsefladen på Den Fælles Dataenhed
deltaget i udviklingen af en tydelig samarbejdsmodel for kommuner og kontrolenheden
v/Udbetaling Danmark.
fortsatte fælles aktioner med SKAT og flere henvendelser fra Lufthavnskontrollen i
Billund

Rapporten her er status over kontrolgruppens arbejde og indledes med en sammenfatning plus
en kort henvisning til kontrolstrategien. Derefter følger resultaterne fra kontrol indsatsen på
trin 3 sammen med en enkelt henvisning til kontroltrin 2 (den tværgående effekt) og resultatet
fra Udbetaling Danmark. Mange af de sager har kontrolgruppen været med til at oplyse.
Kontrolgruppen er bemandet med 2,2 årsværk. Gruppen har i 2015 gennemgået 315 sager.
Det har resulteret i et provenu på 1.922.731 kr. Dertil kommer specifikt at dagtilbud, har lavet
forebyggende indsats med et resultat på 3,7 mio. kr.. Det giver et samlet kommunalt provenu
for de kommunale ydelser på 5.622.731 kr.
Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg Kommune, medtages særskilt og er for kontroltrin
3 opgjort til 3.916.567 kr. Det er sager, som kontrolgruppen har været med til at oplyse lokalt.
Det kommunale provenu + resultatet fra Udbetaling Danmark giver til sammen i alt 9.539.298
kr. for ydelser vedr. Silkeborg Kommune.
Kontrolgruppen har i lighed med året før, også i 2015 lagt vægt på at påvirke strukturer i det
mellemkommunale samarbejde. Kontrolgruppen har været i front i forhold til samarbejdet med
Udbetaling Danmark og har bidraget til Rigsrevisionens undersøgelse af samarbejdet mellem
UDK og kommunerne. Der har været godt samarbejde med Politiet ved politianmeldelser og
der er udført fælles aktioner med SKAT.
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2. Sammenfatning og fokus
I Silkeborg Kommune ser vi kontrolindsatsen som sammenhængende. Derfor 3 indsatstrin. Det
betyder at:





vi ser internt på vores arbejdsgange for at forebygge fejludbetalinger
vi undersøger forholdene hos de borgere, hvor der er mistanke om, at ydelser ikke
udbetales på korrekt grundlag
vi er synlige i lokalområdet via aktioner
vi samarbejder bredt med andre myndigheder

Silkeborg Kommune er optaget af, at borgerne fortsat har tillid til, at vi laver korrekt
sagsbehandling, og at sikrer, at der ikke kan snydes med velfærdsydelserne. Kontrolgruppen
har gennemgået en række sager, været på aktioner, været opsøgende på specifikke områder
og håndteret registersamkøring, samtidig med at de faglige afdelinger i kontroltrin 1 og 2, har
styrket den gode sagshåndtering.
Kontrolgruppen har i 2015, modtaget og undersøgt sager/personer fordelt sådan:
Kilde

Antal

Anmeldelser
Aktive sager fra tidligere år
Aktion m/SKAT 100 % sygemeldte
Egne aktioner 100 % sygemeldte
Undringslister fra Udbetaling Danmark
Registersamkøring - kommunalt
Sager fælles med Udbetaling Danmark
Anmeldelser til andre myndigheder
Antal sager I alt

119
20
72
13
20
14
40
17
315

Provenu - 2015:
Områder

Besparelse

Tilbagebetaling

Total

Økonomisk friplads
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Trin 3

473.014
947.881
355.622
1.776.517

1.430
120.949
23.835
146.214

474.444
1.068.830
379.457
1.922.731

Dagtilbud (trin 2 - regulering)
I alt

3.700.000
5.476.517

146.214

3.700.000
5.622.731

Oveni det kommunale provenu skal lægges de besparelser, som Udbetaling Danmark har
opgjort for Silkeborg Kommune. Nedenstående ses opgørelse 2014 fra UDK.
Provenu - Udbetaling Danmark:
Områder

Boligstøtte
Familieydelse
Pension
I alt

Besparelse

422.304
202.404
1.395.876
2.020.584

Tilbagebetaling

709.527
32.283
1.154.173
1.895.983

Total

1.131.831
234.687
2.550.049
3.916.567
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3. Indsatser i 2015
Kontroltrin 3
Kontrolgruppens indsats har, i tråd med kontrolstrategien været oplysende, undersøgende og
forebyggende. Det gælder både forebyggende i sammenhæng med interne fagafdelinger og
ved handling i sager med mistanke om, at ydelser ikke udbetales på korrekt grundlag.
Kontrolgruppen har arbejdet med:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme)
Kontakt til og underinger fra fagafdelingerne
Udgående aktioner med SKAT
Prioriteringslister fra Udbetaling Danmark
Registersamkørsel via brugergrænsefladen under Den Fælles Dataenhed
Sammenhæng og samarbejde med Det Lokale Politi, Udbetaling Danmark,
SKAT og KL
g. Initiativer til forebyggelse af fejludbetalinger gennem synlighed og fokus
h. At være en anerkendt part i den tværkommunale samarbejdsstruktur i Region
Midt

Den primære forebyggelse i strategiens trin 3 sker ved hurtig ageren i sagerne og ved
sammenhæng til interne afdelinger. Det sker også gennem synlighed i lokalområdet og ved
effektivt samarbejde med eksterne parter, som Udbetaling Danmark, SKAT og politi.

Sagsmængde 2015
Sagerne er gjort op som aktive sager ved årsskiftet 2014/2015 + de sager, der er tilgået i
løbet af 2015. Nedenstående tabel vises udviklingen af antal sager for perioden 2013 til 2015.
Opgørelse over sags antal:
Sager pr. 01.01
Tilgang i året
I alt

2013
56
122
178

2014
16
264
280

2015
20
295
315

Der er i 2015 en stigning i antal gennemgåede sager. Det skyldes kontrolstrategiens fokus på
synlighed og sammenhæng + aktioner, tættere samarbejde med UDK og
undringslister/registersamkørsel.
Kontrolstrategiens formål er, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Derfor er det vigtigste
at undersøge sager og forebygge fejludbetalinger frem for at finde udbetalinger, som hviler på
et ukorrekt grundlag. På sigt skulle strategien minimere udbetalinger på ukorrekt grundlag.
Antallet af anmeldelser faldt i 2015 med 26 stk.. Til gengæld har kontrolgruppen selv opsøgt
sager ved blandt andet gennemgang op til aktioner og oplyst flere sager for Udbetaling
Danmark.
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4. Initiativer til forebyggelse af fejludbetalinger
Kontroltrin 1 & 2
Kontrolstrategien er forebyggende og det betyder at der er særlig fokus på at styrke det
interne tværgående samarbejde. I 2015 har kontrolgruppen derfor fortsat arbejdet med at
være synlig i de interne afdelinger. Det er sket ved besøg og temamøder om snydmønstre,
samarbejde, opgaver og snitflader. Der har primært været samarbejde med de afdelinger,
hvor ydelser bevilges, udbetales og følges op. Blandt andet har Dagtilbud (økonomisk friplads),
valgt en arbejdsgang, som har betydet reguleringer til et beløb på 3,7 mio.
Kontrolstrategien har fokus på sammenhæng mellem de afdelinger, som borgerne møder og
da kontrolgruppen løser opgaver tværgående, kan de forskellige afdelinger alle inddrages i
relevant omfang.
Kontrolgruppen træffer ikke afgørelser om ydelser og sanktioner. Det gør de faglige afdelinger,
fordi det er medarbejderne der, som har viden om og indsigt i de lovgivninger, som knytter sig
til ydelserne. Derfor er det vigtigt at afdelingerne ved, hvordan de kan bruge kontrolgruppen
og hvilke elementer i et sagsforløb der er vigtige at holde fokus på. Det er hvad dialogen og
møderne handler om. Kontrolstrategien lyser på sammenhæng og helhed.
Det er kontrolgruppens ansvar at levendegøre strategien. Sammen med de faglige afdelinger
sættes der fokus på, hvad der kan være med til at forebygge fejludbetalinger.
Kontrolgruppen er i 2015 blevet meget synlig hos fagafdelinger og der har været drøftet
mange sager. De fleste løser fagafdelingerne selv, men de sager hvor fagafdelingerne undres
og har mistanke om snyd tager kontrolgruppen over. Kontrolgruppen og de faglige afdelinger
har i en række sager holdt fælles samtaler med de involverede borgere. Formålet hermed er,
at sikre strategiens både forebyggende og sammenhængende element.
Kontrolgruppen har i 2016 lavet aktioner m/SKAT. Aktionerne har udover at gøre
kontrolgruppen synlig også givet materiale til drøftelse med de faglige afdelinger, fordi vi
måske har truffet borgere, som arbejder samtidig med at de modager ydelse, eller fordi en
fuldt ud sygemeldt selvstændig, alligevel arbejder nogle timer i sin virksomhed. Det har givet
anledning til at skærpe eller justere på orienteringerne om vilkår for ydelser. De drøftelser er
forebyggende og hjælper borgerne fremadrettet.
Endnu en forebyggende foranstaltning er, at kontrolgruppen har overtaget området om ukendt
adresse. Det er afgørende, at borgerne er tilmeldt der, hvor de rent faktisk opholder sig. Det
er en vigtig faktor for at ydelser kan udbetales på korrekt grundlag.
De mange udgående aktioner i lokalområdet opfylder også strategiens forebyggende hensigt.
Da kontrolarbejdet også er sammenhængende til Udbetaling Danmark, har vi tilføjet vores
hjemmeside et link via borger.dk med UDK’s orientering om kontrolarbejdet.
Der er i 2015 gennemgået flere sager end tidligere år, uden at der er konstateret flere
fejludbetalinger eller snyd. Det vurderer vi, som et udtryk for strategiens tydelighed.
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