
Hvor er vi på vej hen med tilsyns-

og kontrolopgaverne – og lidt om 

samspillet mellem STAR og 

kommunerne

8. oktober 2015 

14. oktober 2015 Søren Tingskov



14. oktober 2015

For det første er der tale om et økonomisk perspektiv. 
De direkte udgifter til overførselsindkomster, som retter 
sig mod enkeltpersoner med retskrav på en ydelse, 
fylder godt i de offentlige budgetter. Hertil kommer 
udgifter til diverse puljer, der finansierer projekter og 
aktiviteter, der retter sig mod de samme målgrupper. De 
sociale ydelser udgør altså en meget stor andel af de 
samlede offentlige udgifter, og alene det forhold kalder 
på en kvalificeret og effektiv tilsyns- og kontrolindsats. 
Budgetlovens intentioner, herunder strammere styring 
af de økonomiske rammer, skærper behovet for at 
udvikle og præcisere tilsyns- og kontrolopgaven.
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Hertil kommer et serviceperspektiv. De mange borgere, som i 
kortere eller længere tid er helt eller delvis på offentlig forsørgelse, 
som indgår i diverse aktivitetsorienterede ordninger og tillige måske 
er målgruppe for særlige projekter og puljefinansierede aktiviteter, 
har krav på service og retssikkerhed. Den ydelse som borgeren 
modtager, skal fra start være korrekt, de aktiviteter som borgeren 
omfattes af, skal være effektfulde og ”systemets” arbejdsgange skal 
være effektive og minimere risikoen for snyd og fejludbetalinger. 
Samtidig er borgerne aktive medspillere (empowerment) og 
medansvarlige for at få den rette ydelse og borgerne vil bidrage til 
at holde ”systemet” ansvarligt i forhold til både korrekte 
udbetalinger og effektive processer. Og man påvirker borgernes 
adfærd, så de bliver bedre klædt på til at håndtere relationen til 
beskæftigelses-systemet (”nudging”).
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For det tredje er der tale om et retssikkerhedsperspektiv. 
Der er både rettigheder og pligter knyttet til den enkelte 
borgers modtagelse af ydelser og deltagelse i aktiviteter, 
omfattet af de forskellige ordninger. Retssikkerheds-
perspektivet tilsiger en tilsyns- og kontrolindsats, der 
sikrer rettidige og korrekte ydelser og minimering af snyd.
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Der kan - uanset intentionerne - iagttages en stigende 
kompleksitet indenfor de sociale ydelser. Denne udvikling 
søges imødegået af en mere enkel lovgivning – f.eks. 
regelsanering og regelforenkling (jfr. kommuneaftalen for 
2016). Lovgivningen skal være let at administrere og det 
skal være let for de involverede aktører at forvalte loven. 
Enkelhed i lovgivningen giver gennemsigtighed også for de 
professionelle og letter tilsyns- og kontrolopgaven. Også 
for så vidt angår puljemidlerne, kan der iagttages en 
stigende kompleksitet, som kalder på forenkling – jfr. i 
øvrigt Finansministeriets seneste opstramning af 
satspuljeadministrationen – og finanslovsudspillet for 
2016.
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Enkelhed og lav kompleksitet imødekommer også hensynet til 
digitalisering. Processerne skal i videst muligt omfang kunne 
digitaliseres, - det gælder både i relation til ydelser, i relation til de 
aktiviteter, som ordningerne indenfor de enkelte ydelsesområder 
omfatter og i relation til tilsyns- og kontrolindsatsen (”digitaliserbar
lovgivning”). Det fordrer lav kompleksitet i lov- og regelsæt, herunder at 
forvaltningen af ydelser og aktiviteter sker efter objektive kriterier og 
ikke baseres på skøn. Digitalisering, og de forudsætninger der skal være 
opfyldt for at lykkes med en digitalisering, fordrer et samarbejde på 
tværs af fagligheder og aktører. Styregruppen for effektiv sagsbehandling 
og kontrol er et eksempel på et sådant samarbejde, hvor forskelige 
ministerier, KL og Udbetaling Danmark i regi af Digitaliseringsstyrelsen 
har undersøgt forskellige muligheder og barrierer for øget brug af 
registre og digitale redskaber.
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For det sjette er der tale om en ny og anderledes 
organisering af tilsyns- og kontrolindsatsen og dermed 
nye aktører og kompetencer. Udbetaling Danmark og 
senest den fælles dataenhed er etableret som led i 
bestræbelserne på at effektivisere administrationen af 
ydelserne og kontrolindsatsen, ligesom der også internt 
på Beskæftigelsesministeriets område er tale om en 
ændret organisering af indsatsen. Den nye opgave- og 
ansvarsfordeling skal afspejle sig i tilsyns- og 
kontrolindsatsen. 
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Den forebyggende effekt af tilsyns- og kontrolindsatsen baserer sig på flere 
virkemidler. Et vigtigt virkemiddel er formidling af både de gode og dårlige 
”historier” – både til de aktuelt berørte og til gensidig læring blandt aktørerne, 
selvom de ikke aktuelt er direkte involveret i sagen. Beskæftigelsesministeriet 
skal derfor formidle præcist, let tilgængeligt og konkret, så den enkelte aktør 
(sagsbehandler i kommune og/eller a-kasse) kan få viden om, hvad resultatet af 
den gennemførte tilsyns- og kontrolindsats er. Viden skal formidles, så den kan 
omsættes til udvikling af egen praksis, - så fremtidige fejl og 
uhensigtsmæssigheder undgås. Et andet virkemiddel er timing. Der skal 
tilstræbes en udvikling fra forsinkede tilsyn, i forhold til det tidspunkt hvor 
dispositionen, afgørelser og vurderinger er foretaget, til tidstro og løbende 
tilsyn. Også her vil øget digitalisering kunne bidrage. Der er altså behov for 
samtidige og effektive indsamlings- og rapporteringssystemer, så de data og 
informationer, der udgør grundlaget for den faste og løbende tilsyns- og 
kontrolindsats, er så aktuelle og tidstro som muligt og kan stilles til rådighed 
allerede på - og gerne før - ansøgningstidspunktet. 
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Men optimal timing fordrer også et paradigme- eller 
kulturskifte om man vil, idet mindset og 
arbejdsgange hos centrale myndigheder skal ændres. 
Den formelle incitamentsstruktur og de faktiske krav 
til dem der arbejder med tilsyns- og 
kontrolfunktioner skal ændres fra kontrol af 
historiske, korrekte og validerede data, til tilsyn også
på grundlag af foreløbige og ikke fuldt 
validerede/reviderede data sådan at man ”tager 
affære” allerede på baggrund af en begrundet 
formodning.
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En fastholdelse af ansvaret i de udførende led – hos den 
ydelsesansvarlige – vil ligeledes kunne bidrage til at 
reducere risiko for fejl og snyd. De udførende led skal 
sikres adgang til registre og data, og der skal være en 
gensidig vidensdeling om resultaterne af tilsyns- og 
kontrolindsatsen, herunder de registerbaserede 
screeninger. Vejledning og dialog både rettet mod 
borgere og myndigheder skal være tilgængelig og 
letforståelig. 
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Den teknologiske udvikling betyder, at det i stigende 
omfang bliver muligt at samkøre data og at digitalisere 
såvel arbejdsprocesser som udbetaling af ydelser til 
borgerne. Den teknologiske udvikling påvirker både 
grundlaget for tilsyns- og kontrolindsatsen, ligesom også 
borgernes kontakt med ”systemet” med digitaliserede 
ydelser ændrer sig. Begge forhold skal afspejle sig i den 
fremtidige tilsyns- og kontrolindsats – også i en 
digitaliseret kontrolproces.
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Også udviklingen i et internationalt perspektiv har betydning. Tilsyns- og 
kontrolindsatsen er også et issue i andre europæiske lande, og Danmark 
bør både lade sig inspirere af det, der sker i andre EU-lande og nyttigøre 
de erfaringer, som høstes her. I et internationalt perspektiv er der aktuelt 
tale om to udviklingstendenser i tilsyns- og kontrolindsatsen. For det 
første en øget centralisering af kontrolindsatsen (fra kommunalt/lokalt 
niveau til nationalt/statsligt niveau) med anvendelse af 
registersamkøringer, risikovurderinger mm. For det andet empowerment-
initiativer, hvor borgeren selv tager ansvar for og ejerskab til at komme i 
beskæftigelse, hvor borgeren kan holde systemet ansvarligt for levering af 
ydelser og ordninger af høj kvalitet og dermed også indirekte fremme 
gennemsigtighed i systemet. Endelig betyder arbejdskraftens frie 
bevægelighed/vandrende arbejdstagere et helt nyt behov for 
internationalt samarbejde om kontrolindsatsen.   
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Endelig har Rigsrevisionen efterspurgt en intensiveret 
tilsyns- og kontrolindsats, som Beskæftigelsesministeriet 
selvsagt gerne vil imødekomme, ligesom der har været 
”sager”, som Beskæftigelsesministeriet er interesseret i at 
lære af – og undgå at tilsvarende opstår i fremtiden – ikke 
mindst på dette felt efterspørges strategier og viden om 
kontrolindsatsers effekter og resultater og konkrete 
initiativer der kan imødegå snyd og fejludbetalinger. 
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• Kommunen sender en sag til STAR
• STAR sender en sag til kommunen
• Kontaktudvalgsmøder

Kontaktpunkter mellem STAR 
og kommunerne 



Til Skat og kommuner

HVEM ER VI?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Tilsyn og 
kontrol, fører tilsyn

med a-kassernes administration af 
arbejdsløshedsforsikringssystemet og

med medlemmerne af a-kasserne.

HVAD KAN I GØRE FOR OS?

Vi vil meget gerne modtage anmeldelser fra jer.

Hvis en person modtager ydelser fra en a-kasse og enten:

driver selvstændig virksomhed (alle typer virksomhed), eller

driver uregistreret virksomhed, eller

modtager løn fra en eller flere arbejdsgivere i samme måned

som dagpenge eller efterløn, eller

en kontrolaktion viser, at en person er i arbejde og samtidig

modtager dagpenge eller efterløn, eller

andre uregelmæssigheder, 

vil vi meget gerne høre fra jer.

HVAD GØR VI?

Når vi får anmeldelser fra Skat og kommuner (fx skemaer fra 
kontrolaktioner), undersøger vi sagen. Hvis vi konstaterer, at 
der er uoverensstemmelser, opretter vi en sag og sender 
oplysningerne videre til medlemmets a-kasse. A-kassen 
gennemgår sagen, og hvis medlemmet har fået dagpenge 
eller andre ydelser med urette, træffer a-kassen afgørelse om 
tilbagebetaling og sanktion.

HVAD KAN I BRUGE OS TIL?

Hvis I sidder med en sag og har mistanke om, at en person 
muligvis modtager dagpenge eller efterløn med urette, kan I 
altid ringe til os og få oplyst, om sagen skal sendes ind til 
styrelsen.

HVEM KAN I RINGE TIL?

I er velkomne til at ringe eller skrive til Lisbeth Koll, tlf. 72 14 
24 44, mail lbk@star.dk, eller Henrik Andersen, tlf. 72 14 24 
38, mail. hhn@star.dk.
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STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED

OG REKRUTTERING

TILSYN OG KONTROL

HVEM ER VI?

Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering

Njalsgade 72 A
2300 København S.

Tlf.: +45 72 14 20 00
Sikker e-mail: star@star.dk

Hjemmeside: www.star.dk
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