
 
 

6.1 Effektmåling af kontrolindsatsen med sociale ydelser 

Initiativets indhold 

Den kommunale indsats mod snyd med sociale ydelser skal være effektiv og sikre fortsat tillid 

til den kommunale sektor. Fejludbetalinger og snyd er en unødvendig offentlig omkostning, 

som ud over at resultere i økonomiske restancer, i værste fald medfører, at borgerne mister 

tillid til, at udbetalingerne af de sociale ydelser er korrekte. Derfor fortsættes og styrkes den 

fælleskommunale indsats om at udvikle og indsamle systematisk dokumentation af 

kommunernes arbejde med at forhindre fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Initiativet 

vil bidrage til en større viden om effekten af den kommunale kontrolindsats, som kan medvirke 

til at udvikle kontrolindsatsen – både for den enkelte kommune, men også ved at identificere 

og igangsætte relevante kontrolinitiativer for den samlede sektor.   

  

Initiativet skal også ses i sammenhæng med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2016 

samt initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Helt konkret har de 

fællesoffentlige parter aftalt en række initiativer for at reducere fejludbetaling og snyd med 

sociale ydelser i den offentlige sektor herunder igangsættelsen af effektmåling og en løbende 

opfølgning på den kommunale kontrolindsats.   

  

Initiativet forløber i tre spor:  

  

Spor 1: Der gennemføres aktiviteter, der understøtter, at der genereres dokumentation og 

ledelsesinformation om effekten af den dybdegående kontrolindsats. Dette omfatter udvikling 

og udbredelse af kontrolredskab samt løbende indsamling af data i samarbejde med 

kommunerne.  

  

Spor 2: Der skal sikres en opsamling af data om effekt, der integreres i arbejdet med 

udbetalinger via det nye ydelsessystem for kontanthjælp (KY). Data skal så vidt muligt kunne 

indhentes systemgenereret fra KY. Projektet skal ligeledes se på sygedagpenge og området 

for økonomisk friplads med henblik på, om det er muligt at danne fornuftige indikatorer for 

effekten af den kommunale indsats.   

  

Spor 3: Der identificeres, analyseres og eventuelt. igangsættes relevante kontrolinitiativer på 

baggrund af den viden, der løbende skabes i projektet. For at sikre en målrettet kontrolindsats 

skal erfaringer om fejludbetaling og snyd omsættes til konkrete tiltag i kommunerne. Der skal 

løbende identificeres kommunale eksempler på god praksis og udbredes viden herom. Hertil 

kan der udarbejdes analyser med afsæt i effektmålingsdata for at igangsætte målrettede 

kontrolindsatser, som støtter kommunerne. Dette udvikles sammen med kommunerne og tager 

udgangspunkt i sammenlignelige effektmål på tværs af sektoren.  

I 2018 skal metoden bag effektmålingen evalueres i fællesoffentlig regi med henblik på at 

optimere effektmålingens kvalitet og anvendelighed. Evalueringen skal bidrage til at 

videreudvikle indikatorerne.    

  

Initiativet skal bidrage til at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser og derved 

opnå økonomiske gevinster for kommunerne og samtidig sikre, at borgeren får udbetalt den 

korrekte ydelse.   

  



 
 

Organisering og tidsplan  

Initiativet er forankret i KL med en tæt involvering af en kommunal referencegruppe bestående 

af repræsentanter fra 11 kommuner. Der koordineres herudover løbende med Udbetaling 

Danmark og de statslige parter.   

 


