NOTAT

KL's svar på spørgsmål til effektmåling
KL har fået en række nye spørgsmål til, hvordan effekten af kommunernes
kontrolindsats skal registreres.
Dato: 28. juni 2019

Det er vigtigt, at alle kommuner registrerer på samme måde for at få et en
ensartet og retvisende billede af udviklingen i de kommunale kontrolsager.
Derfor vil listen blive opdateret efter behov.

Sags ID: SAG-2016-00610
Dok. ID: 2780502

Hvor stort et beløb kan der maksimalt registreres under den enkelte
ydelse?
Registreringen af effekten under en enkelt ydelse må aldrig overstige den
samlede ydelsesudbetaling i 12 måneder.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Hvilke ydelser skal medtages?
Der skal kun registreres ydelser, som fremgår af regnearket. Der skal aldrig
medtages ydelser fra andre myndigheder. Der skal derfor ikke medtages
besparelser hos andre myndigheder, fx SKAT eller Udbetaling Danmark.
Hvordan registreres sanktioner?
Sanktioner registreres med det beløb, som sanktionen udgør. Der skal ikke
omregnes til årsbasis.
Hvor registreres effekten af kontrol på andre kommunale områder?
Den effekt, som KL opgør i effektmålingsrapporten, udgør primært
besparelser på kontanthjælp, sygedagpenge og friplads. Hvis kommunen
har kontrolsager på andre beslægtede områder, kan disse registreres under
kategorien "Andet".
Skal effekten af førtidspensionssager medtages?
Kommunen tilkender førtidspension, og Udbetaling Danmark står for de
løbende udbetalinger. Hvis kommunen frakender en førtidspension, skal
kommunen medtage ydelsen omregnet til årsbasis.
Skal effekten af folkepensionssager medtages?
Udbetaling Danmark er myndighed i forhold til tilkendelse og udbetaling af
folkepension. Kommunen er således aldrig myndighed i forhold til udbetaling
af folkepension.
Skal kommunen medtage en potentiel besparelse effektmålingsarket?
Kommunen skal aldrig registrere effekten af en ydelse, hvor kommunen
aldrig har været rette myndighed. Hvis en borger som led i en bopælssag
ikke bopælsregistreres i kommunen, skal borgers eventuelle ydelse ikke
medtages. Kommunen har aldrig været myndighed i forhold til udbetaling af
ydelsen til den pågældende borger.
Skal der registreres besparelser på andre kommunale udgifter eller
tilskud?
Effektmålingen af kommunernes kontrolindsats omhandler ydelser. Der skal
derfor ikke medtages besparelser på andre kommunale områder, fx
besparelser til specialskoler eller opholdssteder.

E-mail: CMU@kl.dk
Direkte: 3370 3579
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