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Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kom-
munernes kontrolindsats 

 

Baggrund 
Som en del af økonomiaftalen for 2016 blev det mellem KL og regeringen af-

talt, at kommunerne fremadrettet skulle opgøre effekten af deres kontrolar-

bejde i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser. Aftalen kom i stand ef-

ter en årrække med stigende fokus på området. For at sikre en målrettet ind-

sats med henblik på at styrke kontrollen med ukorrekte udbetalinger af soci-

ale ydelser etablerede KL i 2015 projektet ”Effektmåling af kommunernes 

kontrolindsats”.  

 

Projektets formål er at udvikle og sikre dokumentation og viden om effekten 

af kommunernes arbejde med at kontrollere og forhindre fejludbetalinger af 

sociale ydelser. I forlængelse heraf er det ambitionen at udbrede viden om 

bedste praksis for denne indsats. 

 

Projektet består af tre spor 

 

Spor 1: Generere dokumentation og ledelsesinformation vedrørende effek-

ten af den dybdegående kontrol i sager om mistanke. 

 

Spor 2: Sikre at opsamling af data om effekt integreres i arbejdet med udbe-

talinger via Kommunernes nye ydelsessystem (KY) og nye sygedagpenge-

system (KSD) i forbindelse med kontrol med ansøgninger og i den løbende 

sagsbehandling.  

 

Spor 3: Identificere og udbrede god praksis for indsatsen mod fejludbetalin-

ger og snyd fra ansøgningstidspunkt til dybdegående kontroller i sager om 

mistanke. 

 

Tidsmæssigt vil de tre dele blive udviklet sideløbende, men resultaterne fra 

de forskellige spor vil have indflydelse på hinanden, f.eks. således at den vi-

den, der indhentes i spor 1 om effekten af kommunerne dybdegående kon-

trol, kan understøtte identifikationen af særlige indsatsområder, hvor der kan 

være behov for udbredelse af god praksis (spor 3) 

 

Det nuværende grundlag for projektet blev godkendt i KL’s bestyrelse i au-

gust 2015 og projektet var tiltænkt at køre til og med 2017 og er optaget i 

den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016 -2020. Siden igangsættel-

sen af projektet er der indgået en aftale om en ny fællesoffentlig digitalise-

ringsstrategi, der bl.a. indebærer, at KL og kommunerne er forpligtet til at 

måle effekterne af kommunernes kontrolindsats til og med 2020, jf., endvi-

dere konsekvenser for projektet nedenfor under ”Status på projektet”. 

 

Ved bestyrelsens udmøntning af midler til projektet i august 2015 blev det 

valgt at opdele projektet i to faser. Denne fremgangsmetode blev foretrukket 

da projektet indledningsvis har haft en eksplorativ karakter. Der skulle i sam-

arbejde med kommunerne identificeres en række egnede faktorer til måling 
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af effekten af deres kontrolarbejde samtidig med, at der skulle udvikles en it-

understøttelse til opsamling af konkrete målinger. 

 

Det blev i forlængelse heraf besluttet kun udmønte midler (1 mio. kr.) til før-

ste fase. Nedenfor gennemgås resultatet fra første fase med henblik på ud-

møntning af midler til de resterende dele af projektet. 

 

Status på projektet 
Første fase af projektet var tiltænkt at strække sig fra 2015-2016. Anden 

fase skulle efterfølgende gennemføres frem mod 2017. Generelt har projek-

tet været ramt af enkelte forsinkelser, herunder og især grundet fortløbende 

drøftelser med staten om omfanget af dokumentationskrav affødt af økono-

miaftalen fra sommeren 2015. Disse forsinkelser har ikke betydning for hver-

ken kommunerne eller projektets økonomi i forbindelse med gennemførelse 

af projektets første fase. 

 

Første fase indeholdt igangsættelse af alle tre spor. De foreløbige resultater 

og perspektiverne for resten af projektet gennemgås nedenfor. 

 

Spor 1: Generere dokumentation og ledelsesinformation vedrørende ef-

fekten af den dybdegående kontrol 

Første fase af spor 1 indebar, at der skulle udvikles en metode, et dokumen-

tationsredskab og en første baselinemåling skulle gennemføres.  

 

Dette er gennemført. Projektet har sammen med 11 kommuner udviklet en 

metode og et excel-baseret værktøj. Den første måling med deltagelse af 89 

kommuner blev gennemført i 1. kvartal 2016 og den første rapport udgivet. 

Kommunerne har givet udtryk for stor tilfredshed, eftersom det med denne 

måling for første gang har været muligt, på en standardiseret facon, at op-

gøre effekter og at benchmarke sig med andre kommuner om ønsket. Målin-

gen er endvidere blevet godt modtaget også i staten, herunder særligt Be-

skæftigelsesministeriet og Rigsrevisionen. 

 

I forlængelse af første måling har projektet udarbejdet en rapport på sektor-

niveau. Af denne fremgår bl.a., at kommunerne internt har et velfungerende 

samarbejde omkring identificering af kontrolsager og ad den vej får stoppet 

en stor del potentielle fejludbetalinger, ligesom rapporten viser, at der er god 

ræson i at videreudvikle samarbejdet på tværs af myndigheder med henblik 

på identifikation af snyd med sociale ydelser. Der er på baggrund af den før-

ste måling også estimeret en samlet økonomisk effekt af kommunernes kon-

trolindsats, opgjort til 300 mio. kr1.  

 

 

Der er endvidere etableret et netværk for kontrolmedarbejderne, med delta-

gelse af 53 kommuner. Netværket drives og faciliteres af projektet. 

 

                                                      
1 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79464/cf_202/Effektm-ling_af_kommu-

nernes_kontrolindsats_1.PDF 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79464/cf_202/Effektm-ling_af_kommunernes_kontrolindsats_1.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79464/cf_202/Effektm-ling_af_kommunernes_kontrolindsats_1.PDF
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Målingerne gennemføres fremover to gange om året på sektorniveau frem til 

2020. Den enkelte kommune kan vælge (og nogle gør det) at måle oftere el-

ler kontinuerligt til brug for den lokale ledelsesinformation. Værktøjet er byg-

get på en måde, så dette understøttes. 

 

Spor 2: Sikre at opsamling af data om effekt integreres i arbejdet med 

udbetalinger via KY og KSD på ansøgningstidspunktet og i den lø-

bende sagsbehandling. 
Første fase af spor 2 omhandlede identifikation af integration af effektindika-

torer i KY og KSD – de kommende it-løsninger for kontanthjælp og sygedag-

penge – på baggrund af en analyse af de data og indikatorer, som allerede 

findes i KY og KSD. Resultatet er en kortlægning af om og hvordan, data fra 

de nye ydelsessystemer kan anvendes til at måle effekten af kontrolindsat-

sen i kommunerne. Det var herefter målet at kravspecificere, udvikle og im-

plementere de nødvendige tilpasninger i KY og KSD med henblik på imple-

mentering og efterfølgende løbende målinger, når KY og KSD er implemen-

teret.  

 

Første fase (analyserne) er foretaget, men det har imidlertid vist sig yderst 

vanskeligt, at identificere relevante indikatorer, som automatisk eller uden et 

voldsomt ressourcetræk i kommunerne kan måle effekten af kommunernes 

sagsbehandling på ansøgningstidspunktet og i den løbende sagsbehandling.  

Konklusionen er følgende:  KL finder, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt 

at måle via systemet på sygedagpengeområdet (KSD). Der skal findes en 

anden varig metode. Med hensyn til KY er det muligt via den ledelsesinfor-

mation, systemet fødes med, at konstruere nogle målepunkter. For at under-

støtte kommunernes arbejde med at anvende de nye funktioner i KY ved im-

plementering, skal der udarbejdes en vejledning til kommunerne med hen-

blik på indsamling og brug af indikatorerne. 

 

Imidlertid er KY er blevet forsinket, primært som følge af støttesystemernes 

forsinkelse i monopolbruddet, og forventes påbegyndt implementeret fra 

primo 2018. Projektet har derfor forsøgt at finde en midlertidig metode til at 

styrke kontrolindsatsen både på ansøgningstidspunktet og i den løbende 

sagsbehandling både på kontanthjælpsområdet og på sygedagpengeområ-

det og til at måle effekten heraf. Forsinkelsen betyder reelt, at indikatorer 

byggende på KY formodentlig først vil kunne bidrage til målinger i 2019/20. 

 

Det overvejes derfor i forlængelse af ovenstående, om det vil være muligt at 

benytte de resultater, som løbende genereres i KL’s effektmålingsredskab 

for den dybdegående kontrol, f.eks. ved årligt at udpege og igangsætte initi-

ativer for at styrke medarbejderens agtpågivenhed i den løbende sagsbe-

handling. Initiativerne vil bidrage til at understøtte den gode sagsbehandling 

gennem en styrket kontrolindsats i ydelsesenhederne, jf. også spor 3. Et ek-

sempel på denne tilgang kan være en indsats for at styrke den løbende kon-

trol af snyd med sygedagpenge til selvstændige. Målet vil være at højne 

medarbejderens agtpågivenhed overfor snydsager, således at medarbejde-

ren udpeger flere sager til dybdegående kontrol i kontrolenheden. 

 

For hvert initiativ udpeges effektmål, som indikerer effekten af indsatsen. Ef-

ter en periode afspejles effekten via kommunernes resultater for effektmåling 

f.eks. gennem flere kontrolsager i den dybdegående kontrol. 
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Dette forslag indebærer en styrket indsats i projektet på dette område og en 

fornyet drøftelse med staten og tolkningen af økonomiaftalen fra 2016. Fra 

statens side er der en forventning om ”et tal” for effekten af kommunernes 

kontrolindsats på ansøgningstidspunktet og i den løbende sagsbehandling 

på samme måde, som kommunerne har dokumenteret effekten af den dyb-

degående kontrol. 

 

Lykkes dette, vil de første initiativer forventeligt gennemføres i 2017 med før-

ste måling ultimo 2017 og efterfølgende frem mod 2020. 

 

 

Leverance  Tid 

 Udarbejdelse af vejledning på KY 

 Identifikation af metode til at måle på KSD  

 Anvende effektmålingsresultaterne med henblik på at identi-

ficere særlige indsatser på ansøgningstidspunktet og den lø-

bende sagsbehandling  
 

 2017 

 2018 -2020 

Succeskriterier   
 At vejledningen er færdiggjort forud for udrulningen af KY  

 Metode til måling af KSD udvikles og implementeres 

 At udvikle brugbare indikatorer på brug for effektmåling på 

ansøgningstidspunktet og den løbende sagsbehandling for 

et opnå en styrket sagsbehandling.  
 

 2018 -2020 

 

Spor 3: Identificere og udbrede god praksis for indsatsen mod fejlud-

betalinger og snyd  
Første fase af spor 3 handlede om at få identificeret og udbredt den gode 
praksis mod fejludbetalinger som en løbende proces. Det er imidlertid en er-
faring fra denne fase, at den evidensbasering (i større eller mindre grad) 
spor 1 medfører, udgør en væsentlig og relevant kilde til at identificere ind-
satser. Denne anvendelse af data fra effektmålingerne har ikke været tænkt 
ind i det oprindelige projekt, hvor der var lagt op til bl.a. at anvende histori-
ske Deloitte-analyser til identifikation af indsatser. 
 
Med afsæt i resultaterne for baselinemålingerne er det imidlertid lykkes at 
identificere områder, hvor der med fordel kan iværksættes en indsats. Det 
har i første instans været taget op i kontrolnetværket, og kommuner, som re-
præsenterer best practice, har været inviteret ind for at holde oplæg for de 
øvrige kommuner om deres praksis på områderne. 

 
I det fremadrettede spor 3 vurderes der derfor relativt store potentialer i at 
arbejde målrettet videre med anvendelse af effektmålingsresultaterne over 
tid med henblik på løbende iværksættelse af nye indsatser, fordi data gen-
nem løbende målinger må vurderes aktuelle og relevante for kommunerne.  
 
Resultaterne skal derfor fremadrettet anvendes til identifikation af områder, 
med behov for en indsats, hvorigennem det sikres, at kommunerne lærer af 
hinandens gode resultater, og projektet vil på bagkant af målingerne igang-
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sætte mindst en ny indsats årligt. Indsatserne kan knytte an til såvel ansøg-
ningstidspunktet, den løbende sagsbehandling som det dybere kontrolar-
bejde som sikre udbredelse af god praksis i kommunerne. Det bemærkes, at 
det er et yderst komplekst område, idet indsatser i de forskellige faser af et 
ydelses- og kontrolforløb er gensidigt påvirkende. 
 
Det betyder en skærpelse og udvidelse af det oprindelige projekt, idet der nu 
er lagt op til udvikling af flere og mere specifikke former for værktøjer og 
mere varierede metoder og indsatser, herunder vejledninger, anbefalinger 
eller analyser til dybdegående indsatser for at komme mere komplekse ud-
fordringer i kontrolarbejdet til livs. Form og indhold fastlægges fra gang til 
gang i dialog med kommunerne. 
 
Et allerede identificeret, potentielt indsatsområde i 2017 er udvikling af en 
vejledning til den udgående virksomhedskontrol. En ”god praksis” i form af 
en vejledning forventes at resultere i et øget antal kontrolsager på sygedag-
pengeområdet. Udvikles og iværksættes dette i 2017 vil en eventuel effekt 
kunne aflæses i effektmålingen i 2018 i form af (relativt) flere kontrolsager og 
heraf øget provenu om tilfældet. 
 
Det forventes, at identifikation og udbredelse af god praksis for de tre kon-
troltrin vil betyde, at det fælleskommunale program målrettet vil kunne styrke 
kontrolindsatsen i kommunerne i perioden 2017 -2020.  
 

 

Leverancer  Tid 

 Identificering af aktuelle behov for styrkelse af kontrolindsatsen på 

baggrund af effektmålingsresultaterne 

 På baggrund heraf udbrede anbefalinger om god praksis med mi-

nimum et årligt tematiseret projekt.  

 De konkrete tematiserede årlige projekter tilrettelægges endeligt, 

og de nødvendige interessenter inddrages 

 

2017-2020 

Succeskriterier   
 Initiativerne skal understøtte den gode sagsbehandling gennem en 

styrket kontrolindsats i ydelsesenhederne. 

 For hvert initiativ vil der blive udpeget effektmål, som skal indikere 

effekten af indsatsen 

 At anbefalingerne anvendes i kommunerne 

 At anbefalingerne medfører flere kontrolsager på det givne område 

 

 

2017-2020 

 

 

 


