
Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)



Sag efter CPR - loven

� Sagerne med ”Fiktiv adresse-situationen” (dvs. at to personer 
bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) 
kan ”angribes” med forskellige lovgivninger . CPR-loven (kun 
kommunen) og Retssikkerhedsloven.

� Væsentligt ved sagens start, hvordan man ”skærer sagen” -
som en bopælssag efter CPR-loven eller som en socialsag. 
Hvad er hjemmelsgrundlaget, hvem er hovedperson/er der 
andre parter. Derved undgås fodfejl.
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Udfordringen - enlig

� Der findes ingen faste regler for, hvornår en borger er reelt 
enlig. Det er Udbetaling Danmark eller kommunen, der foretager 
en individuel vurdering i den enkelte sag.

� Samlivsbegrebet, der ikke er defineret ensartet på tværs af 
ydelsesområder. Dette besværliggør borgernes mulighed for at 
agere korrekt i forhold til myndighederne – herunder Udbetaling 
Danmark. 
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Formodningsregler:

� Gifte personer formodes at være samlevende 

� To personer, der bor på samme adresse betragtes som 
samlevende - medmindre der ikke forligger fælles husførelse.

� To personer, der ikke bor på samme adresse betragtes som 
enlige - medmindre der forligger fælles husførelse.

� - det lyder simpelt, men…
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Fælles husførelse

� Man har fælles husførelse, når man samlet set har de samme 
økonomiske og praktiske fordele, som gifte og samlevende har 
ved at være to om at betale faste og løbende udgifter og ved at 
være to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet

� (Klip fra pjecen)
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Stor vægt på sammenblandet økonomi

� Oplysninger om sammenblandet økonomi tillægges i praksis 
meget stor vægt. Det skyldes bl.a., at økonomiske forhold er 
dokumenterbare, og en myndighed kan derfor have stor tillid til 
bevisernes troværdighed.

� Bankudskrifter, låne/gældsbeviser, kontrakter om fælles 
ejerskab af aktiver m.m. vil typisk være bevis for 
sammenblandet økonomi.

� Økonomisk dokumentation, for at to personer frivilligt har valgt 
at stifte eller opretholde økonomiske mellemværender, vil derfor 
kunne tillægges stor vægt ved vurderingen af, om to parter har 
fælles husførelse.
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Sandsynliggør samliv

� De samlede oplysninger i sagen skal ud fra en almindelig 
bevisvurdering sandsynliggøre, at borgeren har fælles 
husførelse med en anden person.

� Beviserne skal samlet set skabe en velbegrundet formodning 
for, at ydelsesmodtageren har fælles husførelse med en anden 
person = 

� Der skal altså være tungtvejende beviser, og der må ikke være 
uafklarede, modstridende oplysninger. 

7



Oplysninger i CPR-sager

� Hvilke oplysninger må indhentes i en bopælssag?

� CPR - loven er i sin opremsning udtømmende.

� Oplysninger fra den registrerede selv ( § 10, stk. 2, nr.1)

� Oplysninger fra kommunen selv (genbrug)

� Oplysninger fra andre myndigheder ( persondataloven)

� Oplysninger fra private ( § 10, stk. 2, nr. 2. og 3, samt andre 
parter, anmeldere m.m. )

� Observationer og kontrolbesøg ( i begrænset omfang )

�

� Det vil sige, at arbejdsgivere, naboer og andre, der ikke 
udtrykkeligt er nævnt i § 10, stk. 2, nr. 3, ikke må kontaktes, 
medmindre parterne opfordrer dertil eller de selv har henvendt 
sig i sagen.

8



Oplysninger i sociale sager – hvad må vi?

� Ankestyrelsen i en afgørelse P 10-13 konkret udtalt, at:

� Indhentning af oplysninger i sager om ophør af ydelser og 
tilbagebetalingssager er en kontrolopgave for myndigheden, 
både for så vidt angår oplysninger om modtageren af ydelser og 
for så vidt angår oplysninger om en formodet samlever. 

Det kræver ikke særskilt lovhjemmel at anmode om oplysninger 
fra private, herunder en formodet samlever, når oplysningerne 
er nødvendige for at udføre en kontrolopgave. 
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Forudsætninger

� En anmodning om oplysninger til private forudsætter, at 
persondatalovens bestemmelser om behandling af almindelige 
og følsomme personoplysninger overholdes, navnlig 
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6, § 7, stk. 2, nr. 4, og § 8, stk. 
1 og 6. 

� En anmodning til private forudsætter endvidere, at straffelovens 
regler om tavshedspligt overholdes. (Det er derfor væsentligt, at 
der ikke videregives følsomme oplysninger, når vi indhenter 
oplysninger hos private).
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Forudsætninger

� Den adspurgte har ikke pligt til at svare, medmindre der efter 
retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1 og 6, eller 
retssikkerhedslovens § 11 c, stk. 1, nr. 4, i sager om 
tilbagebetaling af sociale ydelser, jf. § 11 a, stk. 1 og 6, er 
adgang til at forlange oplysninger. 

11



Udbetaling Danmark - hjemler

� Udbetaling Danmark kan, uden samtykke fra ansøgeren, til brug 
for behandlingen af en sag forlange at få en række oplysninger 
fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser om 
økonomiske forhold vedrørende ansøgeren selv, ansøgerens 
ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer

� Udbetaling Danmark kan til brug for administration af egne 
sagsområder i kontroløjemed forlange at få nødvendige ikke-
følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder 
og arbejdsløshedskasser i elektronisk form med henblik på 
registersamkøring

� Kun nødvendige oplysninger kan indhentes
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Hvad går galt

� Groft sagt – hvis vi lykkedes med at dokumenterer at borger 
ikke er enlig, skal vi dokumenterer, at borger var i ond tro.
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Betingelser for tilbagebetaling

Uberettiget

Mod bedre 
vidende

Tilbagebetaling
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Ond tro

� Det er en grundlæggende betingelse for at kunne kræve 
tilbagebetaling af sociale ydelser, der – objektivt set – er 
modtaget med urette, at modtageren har fået de pågældende 
ydelser mod bedre vidende (ond tro)

� Det er den vurdering, vi omhyggeligt skal foretage.

� Dette er svært og vi arbejder med, at få borgerne bragt i ond tro.
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Ond tro-vurdering

� Er der i den konkrete sag noget at bebrejde borger?

� Har borger opført sig anderledes, end hvad man må forvente?

� Hvis der er helt særlige forhold hos den konkrete borger, kan 
det få indflydelse på vores vurdering
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Det forhold, at borger ikke har opfyldt sin oplysningspligt kan ikke i sig 
selv føre til, at borger er i ond tro



Afgørelser og udtalelser
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Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen 
Sørensen 

� ”Sagen viser, at myndighederne fortsat skal passe på ikke at gå 
for vidt i jagten på sociale bedragere. Man skal foretage en 
konkret og individuel vurdering, bl.a. af de fordele, som 
ydelsesmodtageren har. Hvis den pågældende ikke har opnået 
fordele, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og 
samlevende har, må vedkommende stadig anses for reelt enlig”, 

� Ankestyrelsen så på sagen igen og udtalte, at ”Efter en konkret 
vurdering kom Ankestyrelsen frem til, at kvinden – som 
ydelsesmodtager – ikke havde opnået fordele ved sit forhold til 
vennen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at det hovedsagelig kun 
var kvinden, der havde bidraget til fællesskabet – både 
økonomisk og praktisk”.
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Aktuelt om Ankestyrelsens praksis

� Der er, især i enligsagerne og boligstøttesagerne, rykket ved 
begrebet ”tilstrækkeligt sandsynliggjort”, hvilket medfører, at det 
er blevet vanskeligere at løfte bevisbyrden i disse sager.

� Ankestyrelsen lægger desuden stor vægt på vurderingen af ond 
tro. I sager, hvor vi ikke har påvist ond tro, omgøres vores 
afgørelser vedrørende tilbagebetaling.

� Bevisbyrden er sværest at løfte i pensionssagerne, hvor 
vejledningerne på pensionsansøgningen og 
pensionsmeddelelserne ikke (længere) vurderes at være 
tilstrækkelige. 

� For at vi kan løfte sagerne forudsættes det derfor, at borger har 
modtaget konkret vejledning om retten til ydelsen.
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Hvad gør vi?

� Kvartalsvise ERFA-møder og kortere ekspeditionstid hjælper os 
til at kortlægge og indarbejde Ankestyrelsens praksis i vores 
sagsbehandling.

� Justering af vejledningstekster

� Videndeling med kommunerne og afgørelser, hvor vi udveksler 
oplysninger efter §§ 9 og 11b
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Konkrete sager fra Ankestyrelsen

� ”… Ankestyrelsen vurderer, at du ikke kan anses for at være 
enlig, fordi du og din bofælle lever i et ægteskabslignende 
forhold med fælles husførelse, og at din udbetaling af 
pensionstillæg som enlig derfor skal ophøre fra den 1. marts 
2015.

� Vi vurderer imidlertid, at Udbetaling Danmark ikke har 
sandsynliggjort, at du vidste eller burde have vidst, at du ikke 
længere kunne anses for at være enlig og dermed modtog for 
meget i pension i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. 
december 2014.”
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Fortsat…

� ” …Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at Udbetaling 
Danmark kan kræve tilbagebetaling af pensionstillæg.

� For det første skal pensionen være modtaget uberettiget. 

� For det andet skal ydelsen være modtaget mod bedre vidende, 
hvorved forstås, at modtageren af ydelsen skal have været i ond 
tro om sin ret til at modtage ydelsen. Dette betyder, at 
modtageren af ydelsen skal have vidst eller burde have vidst, at 
vedkommende ikke var berettiget til at modtage ydelsen eller til 
at modtage en ydelse af en sådan størrelse.”
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Sagen tabes fordi…

�

� ”…Vi er opmærksomme på, at du er blevet vejledt om din 
oplysningspligt i pensionsmeddelelser fra januar 2013 og januar 
2014.

� Vi har imidlertid særligt lagt vægt på, at Udbetaling Danmark 
ikke på det foreliggende grundlag har godtgjort, at du er blevet 
vejledt om, hvornår en pensionist kan betragtes som enlig, eller 
hvornår pensionisten kan betragtes som samlevende.”
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Sag fra Ankestyrelsen - pensionstillæg

� Vi vurderer, at Udbetaling Danmark i tilstrækkelig grad har 
sandsynliggjort, at du ikke kan betragtes som enlig 
førtidspensionist efter lov om social pension, idet du og din 
tidligere ægtefælle har haft et ægteskabslignende forhold 
med fælles husførelse fra den 15. august 2011. Som følge 
heraf har du uberettiget modtaget førtidspension som enlig 
i perioden fra den 1. september 2011 til den 30. september 
2014…

� Vi vurderer endelig, at Udbetaling Danmark har 
sandsynliggjort, at du vidste eller burde have vidst, at du 
ikke kunne anses for enlig, og at du dermed modtog for 
meget i førtidspension. Du skal derfor tilbagebetale den 
førtidspension, som du har modtaget for meget.”

�
24



Fortsat..

� ”… Den 18. december 2011 foretager din tidligere ægtefælle en 
indstilling på sin profil om, at han er i et forhold. En Facebook-
bruger spørger ind til dette, hvorefter det ses, at du svarer, at 
der ikke er sket noget, men at I ikke kan blive gift, da I vil miste 
for mange penge, da I begge står til at blive 
førtidspensionister…”
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Sagen vindes fordi…

� ”… Vi har lagt vægt på, at Udbetaling Danmark på det 
foreliggende grundlag har sandsynliggjort, at du vidste eller 
burde have vidst, at du i perioden fra den 1. september 2011 til 
den 30. september 2014 ikke kunne anses som enlig i 
pensionslovens forstand.

� Vi har i den forbindelse lagt særlig vægt på din bemærkning på 
Facebook om, at I ikke kan blive gift, da I så vil miste for mange 
penge, bestyrker formodningen om, at I har været vidende 
omkring fordelene ved at være registreret og modtage ydelser 
son enlige på trods af faktisk at være samlevende:”
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Sag fra Ankestyrelsen

� Vedr. børnetilskud:

� ”… Ankestyrelsen vurderer, at det er sandsynliggjort, at du ikke 
har været enlig, men levet i et ægteskabslignende forhold med 
XX...”

�

� ”… Vi har i vores afgørelse lagt afgørende vægt på XX’s 
boligforhold, blandt andet, at XX ikke har haft en selvstændig 
adresse siden den 26. september 2011. Vi har også lagt særlig 
vægt på det forhold, at XX har benyttet dagligvareforretninger 
mv. i nærheden af hvor du bor, da det indikerer, at han har 
opholdt sig eller været meget på besøg hos dig i perioden.”

�
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Fortsat…

�

� ”… Vi har lagt vægt på din forklaring om, at XX nogle gange 
hjælper med praktisk arbejde i hjemmet…”

� ”… Vi har lagt vægt på din oplysning om, at I nogle gange 
handler ind sammen, men du betaler hovedsageligt for varerne, 
dog køber XX indimellem noget til børnene.”

�
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Sagen tabes fordi

� Vedr. boligstøtte:

� ”… Ankestyrelsen vurderer, at det ikke er sandsynliggjort, at XX 
har haft fast ophold på din adresse (…) XX’s indkomst skal 
således ikke indgå i din husstandsindkomst ved beregningen af, 
om du har været berettiget til boligstøtte i ovennævnte periode.”

�

� ”… Det er vores vurdering, at der ikke er nok oplysninger i 
sagen til at godtgøre, at XX faktisk har opholdt sig hos dig. 
Selvom oplysningerne omkring XX’s boligforhold, blandt andet 
karakteren af de nævnte boliger, tyder på, at der kan være tale 
om proforma adresser, så finder vi det ikke tilstrækkeligt 
sandsynliggjort, at XX har haft fast ophold hos dig i perioden.”
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