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Økonomisk friplads 

Indledning 

• I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning 

af adviser på økonomisk friplads. Dette omfatter: 

- Folkeregisteradviser, herunder adresseadviser 

- Almindelige sagsadviser 

- Forskudsadviser 

- eIndkomstadviser. 

• Fælles for disse advisgrupper er, at de kan have 

betydning for vurderingen af ydelsesmodtagerens 

fortsatte berettigelse til ydelse. 

• I den anbefalede opsætning er alle potentielt relevante 

adviser tilvalgt. 

• Der kan således være adviser, der ikke i alle tilfælde er 

relevante. Det er dog ikke muligt at fravælge disse, uden 

at der samtidig fravælges adviser, der i andre tilfælde vil 

være relevante. 

• Dette gælder eksempelvis adresseadviseringen Indkaldt 

til militæret, der bliver genereret i forbindelse med, at en 

beboer på adressen skal aftjene sin værnepligt. 

 

Indledning 

• Abonnementsopsætningen bestemmer, hvilke adviser 

der dannes. Adviser, der ikke abonneres på, kan 

således ikke udsøges. 

• Samtidig er det unødvendigt at abonnere på adviser, 

der ikke udsøges. Disse bidrager i bedste fald til at 

fremgå som ubehandlede adviser, og i værste fald 

skaber de usikkerhed i forhold til, om de i 

virkeligheden burde blive behandlet. 

• Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse 

mellem de adviser, der abonneres på, og de adviser, 

der udsøges. 

• Hvis man kommer i en situation, hvor der dannes 

unødvendige adviser, bør der ske en revidering af 

advisabonnementet, jf. også den generelle 

beskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

• I forbindelse med advisering på økonomisk friplads skal den modtagende sagstype sættes til 28.77.08 Økonomisk 

fripladstilskud, modtager. 

• Det må forventes, at en lang række af adviserne vil være relevante på dagtilbudsområdet i øvrigt. Behandlingen af 

adviser kan således med fordel koordineres på hele dagtilbudsområdet. 

Abonnement og udsøgning 

Modtagende sagstype 
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Økonomisk friplads 

Prioritering af adviser og arbejdsopgaver 

• Prioriteringen af behandlingen af de forskellige 

advistyper hviler på to hovedhensyn. 

- Relevans: Adviser med størst relevans skal 

behandles med højeste prioritet. 

- Datoen for ydelseskørsel: Adviser skal behandles i 

en rækkefølge, der sikrer behandling inden 

ydelseskørsel. Dermed vil adviser, der skal 

partshøres om, blive behandlet i god tid inden 

ydelseskørsel. Hvis adviset modtages tæt på 

ydelseskørsel, kan det overvejes at partshøre 

telefonisk eller alternativt vente med partshøring til 

efter ydelseskørsel. 

 

Prioritering 

• I forbindelse med sagsbehandling af en række adviser 

vil der skulle foretages partshøring af 

ydelsesmodtageren. 

• Spørgsmålet om partshøring må ske under 

hensyntagen til den konkrete sag og det konkrete 

advis. 

 

 

 

 

 

 

• Udover advisbehandling har man som ydelsesmedarbejder en række andre arbejdsopgaver, herunder behandling af 

ansøgninger og øvrige opgaver som for eksempel uddannelse af elever samt opgaver vedrørende handicap- og 

socialpædagogisk friplads, spørgsmål fra borgere om takstændringer mv. 

• Dette nødvendiggør en eksplicit og åben prioritering af arbejdsopgaver, hvilket stiller krav til ledelsen. 

Partshøring 

Andre arbejdsopgaver 
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Folkeregisteradviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Hændelsestype (nr./navn) 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

505.005.010 Dødsfald Lukning af sag eller sagsskift 

505.005.020 Forsvinding Folkeregistret skal oplyses om, at der er en aktiv sag 

505.005.025 Indvandring Ændre sagsident. 

505.005.030 Udvandring Sagsskift eller stop sag 

505.005.035 Nynummerering Ændre sagsident. 

505.005.040 Omnummerering Ændre sagsident. 

505.005.045 Sletning af personnummer Ændre sagsident. 

505.005.095 Separation ophørt Kontrol af eventuel enligstatus 

505.005.155  Tilflytning  Kontrol af eventuel enligstatus.  

505.005.160 Fraflytning Stop sag 

505.005.175 
Genindvandring til egen 

kommune 
Tjek sag 

505.005.180 Flytning i kommunen Kontrol af eventuel ændring i tilskudsgrundlag 

505.005.190 Vielse Kontrol af eventuel enligstatus 
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Folkeregisteradviser 

Filtre i opsætningen, adresseadvisering og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Part sættes til primær. 

- Aldersinterval sættes til blank, da det ikke er 

relevant med en aldersafgrænsning. 

Filtre i opsætningen 

• I forbindelse med kontrol af samliv er det relevant at 

kontrollere sager, hvor faderen til en nyfødt i første 

omgang bliver registreret som ukendt og efterfølgende 

bliver registreret. 

• Ved at abonnere på advis 505.005.050 Faderskab – 

far uden modtagende sagstype adviseres der, når 

faderskabet bliver kendt i forbindelse med afgørelse i 

Statsforvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

• Til brug for kontrol af samliv er det relevant at registrere til- og fraflytning på ydelsesmodtagerens adresse. 

• Dette gøres ved at tilvælge adresseadvisering med 28.77.08  Økonomisk fripladstilskud, som modtagende sagstype. 

Andre bemærkninger 

Adresseadvisering 
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Almindelige sagsadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Afgivende sagstype Hændelsestype 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, 

herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

32.09.04 Ordinært og ekstra børnetilskud Stop ydelse Undersøg, om ydelsesmodtager fortsat er enlig 

27.27.26 Afgørelse om anbringelse Start sag Tjek sag 
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Almindelige sagsadviser  

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Sekundær part sættes til blank. 

Filtre i opsætningen 

• Adviser om stop af børnetilskud bør udsøges dagligt. I 

forbindelse med den årlige BØT-erklæring bør disse 

adviser dog udsøges særskilt, da det må forventes, at 

der genereres relativt mange adviser. Alternativt kan 

adviserne om stop af børnetilskud udsøges efter det 

efterfølgende kvartalsskifte, således at det i KMD Sag 

Personoverblik kan tjekkes, om udbetalingen af 

børnetilskud er genoptaget. 

 

• Udbetaling Danmark stopper løbende sager om børnetilskud i tilfælde, hvor ydelsesmodtageren ikke længeret er 

berettiget til ydelsen. Dette sker typisk, når ydelsesmodtageren ikke længere er enlig forsørger. 

• Derudover udsender Udbetaling Danmark årligt en såkaldt BØT-erklæring, som ydelsesmodtager skal returnere som 

bekræftelse på, at vedkommende fortsat er enlig. Hvis ydelsesmodtageren ikke reagerer, stoppes udbetalingen af 

børnetilskud. 

Andre bemærkninger 

Udbetaling Danmarks sagsbehandling i forbindelse med stop af børnetilskud 
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Forskudsadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

 

 

 

 

 

 

Hændelsestype (nr./navn) Fald Stigning 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, 

herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

105.005.030 Virksomhedsbeløb 0 Kontakt borger og eventuelt stop eller omberegning 
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Forskudsadviser 

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Part sættes til primær. 

Filtre i opsætningen 

• Det er muligt at abonnere på en række andre 

forskudsadviser. Dette omfatter: 

- Personlig indkomst 

- Fradrag i personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Fradrag i kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag. 

• Det anbefales som udgangspunkt ikke at abonnere på 

disse adviser. Ændring i ligningsmæssige fradrag kan 

dog i nogle tilfælde indikere, at en borger har 

befordringsudgifter i forbindelse med transport mellem 

hjem og (sort) arbejde. 

 

• Udbetaling fra egen virksomhed skal ikke indberettes til eIndkomst. Derfor sker der ingen indkomstadvisering i 

forbindelse med selvstændiges indtægter. 

• Den eneste mulighed for at blive adviseret om selvstændiges indtægter er gennem forskudsadviser, hvilket kræver, at 

den selvstændige ændrer sin forskudsregistrering. 

Andre forskudsadviser 

Relevansen af forskudsadvisering om virksomhedsbeløb 
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eIndkomstadviser 

Abonnement (III) 

 

 

 

 

 

 

 

Hændelseskriterier Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved 

advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes 

eller ændres, eller om advis medfører 

partshøring) Hændelsestype (nr./navn) Fald Stigning Forskudt 

Start af indtægt 48.000/6.000/blank Ja Omberegn 

Ændring af indtægt 48.000/6.000/blank Ja Omberegn 

Ny udbetaler 48.000/6.000/blank Ja Omberegn 
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eIndkomstadviser  

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Sekundær part tilvælges, så der også dannes 

adviser på ægtefælle og samlever. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Forskudt advisering tilvælges, så der kun adviseres 

om gentagne henvendelser. 

 

Filtre i opsætningen 

Der kan anlægges tre strategier i forhold til eIndkomstadvisering. 

1) Ingen eIndkomstadvisering 

Fordele: Ingen adviser. Formentlig et marginalt beløb, der ikke 

kan indhentes ved efterregulering. 

Ulemper: Formentlig et betydeligt beløb, der uretmæssigt 

udbetales, men ikke kan efterreguleres på grund af 

bagatelgrænsen ved indkomststigning. 

2) eIndkomstadvisering med høje beløbsgrænser på 48.000 kr. ved 

start af løn og stigning af løn. 

Fordele: Behandling af et begrænset antal adviser. Formentlig 

vil en marginal andel af det beløb, der ikke indhentes ved 

efterregulering, kunne forhindres udbetalt. 

Ulemper: Formentlig et betydeligt beløb, der uretmæssigt 

udbetales, men ikke kan efterreguleres på grund af 

bagatelgrænsen ved indkomststigning. 

3) eIndkomstadvisering med lave beløbsgrænser på 6.000 kr. ved 

start af løn og stigning af løn. 

Fordele: Uretmæssige tilskud, der falder under 

bagatelgrænsen ved efterregulering, vil kunne indhentes. 

Formentlig vil en marginal andel af det beløb, der ikke 

indhentes ved efterregulering, kunne forhindres udbetalt. 

Ulemper: Det må formodes, at denne strategi vil resultere i et 

markant antal uvæsentlige eIndkomstadviser. 

 

• Det anbefales, at den enkelte kommune vælger en strategi. 

• Derudover bør den enkelte kommune afprøve de øvrige strategier, eksempelvis afgrænset til et enkelt CPR-nummer. 

• Det anbefales at gennemføre en årlig efterregulering på baggrund af ydelsesmodtagerens årsopgørelse fra SKAT. 

Tre strategier 

Øvrige anbefalinger 
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Kørselsdatoer for økonomisk fripladstilskud 

Kilde: KMD Driftsinformation (nykundenet.kmd.dk) 

• Som det fremgår af nedenstående oversigt over årets kørselsdatoer, opererer KMD Institution med ydelseskørsler i 

midten af måneden for udbetalinger. 

• Det virker uhensigtsmæssigt, at fristen for sidste indberetning dermed ligger tidligt på måneden, da det mindsker 

muligheden for at nå at behandle eIndkomstadviser, der kan have relevans for økonomisk friplads. Dermed kan 

kontrollen blive forsinket. 


