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Formålet med analysen er at vurdere mulige nye opgaveområder for Udbetaling Danmark. 
Sideløbende er der gennemført en evaluering af UDK og en analyse af kontrolindsatsen

* Kontanthjælp omfatter i analysen også uddannelsesydelse, som blev indført med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014
** I december 2013 blev der indgået en politisk aftale om en sygedagpengereform. Ændringer som følge af reformen er ikke afspejlet i analysen

Kilde: Quartz+Co-analyse

Analysen har haft til formål 
at afdække potentialer og 
perspektiver i forhold til 
Udbetaling Danmarks 
fremadrettede 
opgavevaretagelse og 
vurdere, om der eventuelt 
kan overdrages yderligere 
opgaveområder til 
Udbetaling Danmark.

Analysen skulle blandt 
andet indeholde en 
beskrivelse af:

• De overordnede 
administrative processer 
på områderne

• En vurdering af 
forventede gevinster og 
udfordringer ved en 
eventuel overflytning til 
Udbetaling Danmark

Projektets formål var at 
vurdere mulige nye områder

Evaluering af Udbetaling 
Danmark

Evalueringen har været 
inddraget i forhold til at se på:

• Erfaringer, der er gjort efter 
etableringen af Udbetaling 
Danmark, fx ift. opgavesplit

• Vurdering af kapacitet, 
herunder til evt. overtagelse 
af nye områder

Kontrolanalyse

Analysen har været inddraget i 
forhold til at se på:

• Foreløbige skøn for 
ressourceforbrug tilknyttet 
kontrolindsatsen

• Løbende videndeling vedr. 
kontrolindsatsen på 
områderne

Sideløbende med, at der blev 
gennemført andre analyser

Projektet skal vurdere, om en række kommunale opgav eområder vil kunne overflyttes til Udbetaling Danma rk. Analysen skal ses i sammenhæng 
med andre analyser, der sammen skal indgå i et besl utningsgrundlag for en evt. igangsætning af mere de taljerede implementeringsanalyser

FORMÅL OG FORLØB

De ydelsesområder, der 
indledningsvis blev 
identificeret til mulig 
analyse er:

• Kontanthjælp (og 
uddannelsesydelse)*

• Sygedagpenge**

• Helbredstillæg

• Økonomisk friplads

• Beboerindskudslån

• Fleksydelse

• Begravelseshjælp

• Delpension

• Efterlevelseshjælp

• Internationale 
kommunale sager

10 områder blev 
identificeret til analyse

Analyserne skal indgå i et samlet beslut-
ningsgrundlag for en eventuel overflytning

Tilsammen skal evalueringen og analysen 
kunne indgå i et grundlag for en 
beslutning om en eventuel 
igangsætning af mere detaljerede 
implementeringsanalyser på de 
opgaveområder, som vurderes mest 
hensigtsmæssige at overflytte til 
Udbetaling Danmark

Analysens kommissorium
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Analysen har foretaget en overordnet vurdering af områdernes egnethed for en overflytning, men en 
række forhold skal belyses nærmere i videre analyser

STANDARDISERING
- grad af nuværende og 

mulig yderligere 
standardisering

KVALITET
- hvordan påvirkes 

kvaliteten i 
opgaveløsningen

BORGERHENSYN
- hvilke fordele og 

ulemper vil opstå for 
borgeren

BÆREDYGTIGHED
- hvordan påvirkes den 

kommunale 
opgaveportefølje

ØKONOMI (BC)
- hvor stor effektivisering 

forventes

Ensartede arbejdsgange og entydige 
datakilder; it-understøttelse 
(digitaliseringsgrad)

Målgruppekarakteristika; behov for 
ansigt-til-ansigt kontakt; lokal 
forståelse/kendskab

Sagsbehandlerens opgavespænd; 
påvirkning af enhedens 
opgaveportefølje; påvirkning af 
kommunens opgaveportefølje

Sagsbehandlerens opgavespænd; 
behov for specialistviden; kvalitets- og 
servicemål; antal klagesager

Årsværk og lønsum; overhead; 
transitionsomkostninger

FORMÅL OG FORLØB

I analysen er områdernes egnethed vurderet enkeltvi st og tvær-
gående ud fra en række opstillede vurderingskriterie r, blandt andet 
hensyn til borgerne, bæredygtighed og økonomisk pot entiale

En række forhold skal belyses i et efterfølgende ar bejde. Det er 
både forhold, der var forudsat belyst i de nærmere implemen-
teringsanalyser, og forhold, der er identificeret u ndervejs

En række forhold skal afklares nærmere i særskilte analyser, 
herunder de forudsatte implementeringsanalyser. Det gælder 
blandt andet:

• Fastlæggelse af præcise opgavesplit og ressourcefordelinger 
mellem kommuner og Udbetaling Danmark på områder, der 
kan overflyttes, herunder samarbejdsformer mellem Udbetaling 
Danmark og de kommunale jobcentre, der har ansvaret for 
beskæftigelsesindsatsen rettet imod borgerne

• Afklaring af it-understøttelse, herunder nødvendige 
ændringer af systemer og hvad en overflytning af områder 
betyder for den igangværende konkurrenceudsættelse

• Effekt af reformer og andre igangværende 
effektiviseringsinitiativer. Det gælder fx ændringer i 
opgavetilrettelæggelse og ressourceforbrug som følge af 
sygedagpengereformen og obligatorisk digital selvbetjening

• Håndtering af borgere, der har behov for ansigt-til-ansigt 
kontakt eller andre helt særlige behov ligesom det er sket på de 
allerede overflyttede områder

• Opgørelse af kommunale transitionsomkostninger, herunder i 
forhold til at sikre en helhedsorienteret vejledning i 
kommunerne

• Håndtering af kontrolindsatsen mellem kommuner og 
Udbetaling Danmark (igangværende analyse)
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Analysens primære fokus har været analyse af opgaver og ressourceforbrug i de kommunale 
ydelsescentre og deres samarbejde med og snitflader til fx jobcentre og borgerservice

Kortlægningen af kontanthjælp og sygedagpenge har h aft fokus på opgaver, processer og ressourceforbrug  i ydelsescenteret, herunder på 
ydelsescenterets samarbejde og snitflader til fx jo bcenteret.*  Opgaver og ressourceforbrug i jobcentr ene har ikke været omfattet af analysen. 
Tilsvarende er opgaver og ressourceforbrug i borger service til generel vejledning på områderne heller ikke medtaget undtagen for helbredstillæg, 
hvor front-end medarbejderne i borgerservice i en r ække kommuner indgår i opgaveløsningen

FORMÅL OG FORLØB

”Som led i analysearbejdet 
gennemføres en 
kortlægning af den 
kommunale 
ydelsesadministration, 
herunder fx sygedagpenge, 
kontanthjælp, økonomisk 
friplads og almindeligt 
helbredstillæg. 
Kortlægningen er afgrænset 
til de dele af 
ydelsesadministrationen, 
som ikke forudsætter fysisk 
kontakt til borgeren og vil 
indebære en afdækning af 
arbejdsgange og snitflader, 
vurdering af bæredygtighed 
i kommunen samt 
borgernes behov for fysisk 
kontakt med kommunen”

Brev fra KL og 
Digitaliseringsstyrelsen til 

kommunerne

Ydelsescenter �

Kontant-
hjælp

�

�

Sygedag-
penge

�

�

�

Helbreds-
tillæg

�

�

�

Økonomisk 
friplads

�

�

�

Øvrige 
områder

(�)

�

(�)

Jobcenter

Borgerservice
(og andre 
enheder)

Kortlægningen af ydelsesområderne har været gennemf ørt i et ‘indefra og ud’-
perspektiv, hvor der er taget udgangspunkt i ydelse sadministrationens 
medarbejderes vejledning og sagsbehandling på områd erne

* Jobcentrenes opgaver og ansvar er fastlagt i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og tilhørende 
bekendtgørelser.
Kilde:Quartz+Co-analyse

Kortlægningens fokus 
på ydelses-
administration 
indebærer, at den 
borgerrettede kontakt 
i borgerservice, 
herunder 
vejledningsindsatsen, 
ikke har været 
omfattet af analysen 

Der er i analysen 
derfor ikke indregnet 
ændringer i den 
bemanding i 
borgerservice, der i 
dag varetager kontakt 
til og vejledning af 
borgere på de 
analyserede områder
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Analysens fokus på ydelsesudbetalingen skal også ses i lyset af, at der allerede i dag i styringsloven 
er en adskillelse af beskæftigelsesindsatsen og udbetaling af sygedagpenge og kontanthjælp

Kommunen skal :

”…drage omsorg for, at en særskilt 
del af kommunens forvaltning 
alene udfører den kommunale 
beskæftigelsesindsats”

På kontanthjælpsområdet
• yde bistand i forbindelse med 

tilmelding og afmelding som 
arbejdssøgende

• vurdere rådighedsforpligtelsen
• indstille sanktioner

Det betyder, at Jobcenteret 
skal:

På sygedagpengeområdet
• Varetage opgaver vedrørende 

varighedsbegrænsning, 
visitation og opfølgning

• Godkende aftaler efter §§56-58 
i lov om sygedagpenge

• Løbende tage stilling til, om 
betingelserne i §§ 7, 21, 22 og 
44 i lov om sygedagpenge er 
opfyldt

Kontanthjælp Sygedagpenge

Ydelsesudbetaling Ydelsesudbetaling

Jobcenteret

Jobcenteret

Afgørelse om sanktionering ift. rådighed 
mv.

Afgørelse om efterregulering

Afgørelse om tildeling og sats, herunder 
vurdering af uabejdsdygtighed (§7)

Afgørelse om §56-aftale (indgåelse)

Afgørelse om uarbejdsdygtig og delvis 
raskmelding (under opfølgning)

Afgørelse om match-/visitationskategori

Afgørelse om manglende medvirkning

Afgørelse om tildeling og sats

Afgørelse om særlig støtte (§34) og 
enkeltydelser

Afgørelse om ferie under sygdom

Afgørelse om forlængelse, hvis  
varighedsgrænsen nås

Afgørelse om evt. fradrag af anden 
indkomst

Indstiller i forhold til rådighed mv., men 
træffer ikke afgørelse

I henhold til styringsloven skal jobcenteret vareta ge opgaver i forbindelse med den kommunale beskæfti gelsesindsats. Det indebærer en stor 
forskel på ansvarsfordelingen mellem jobcenter og y delsesudbetaling på tværs af kontanthjælp og sygeda gpenge

For kontanthjælp og sygedagpenge betyder det, at af gørelseskompetencen og omfanget af direkte 
borgerkontakt i forbindelse med ydelsesudbetalingen  varierer mellem de to ydelsesområder

Kilde: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelser, interview med kommuner og fagpersoner, 
Quartz+Co analyse

Loven tilsiger en adskillelse

FORMÅL OG FORLØB

Afgør visitationskategori



7

Projektet har forløbet fra primo november og til ultimo januar 2014 og er opdelt i fire overordnede 
faser

STG IIISTG I

4/11 29/112/11 21/11

STG II

19/12

Validering og udarbejdelse af business 
cases for de udvalgte opgaveområder 
samt afrapportering

STG IV

16/1

• Færdiggørelse af 
bruttoliste over 
opgaveområder

• Detaljering af metode 
og analysedesign for 
udvælgelse af 
opgaveområder til 
nærmere analyse 

• Oplæg til segmentering 
og udvælgelse af 
kommunerne

• Detaljering af 
procesplan 

• Vurdering af områdernes 
størrelse 

• Vurdering af de 
administrative processers 
karakter, herunder graden 
af objektiv kontra 
skønsmæssig 
sagsbehandling

• Initial vurdering af 
sammenhænge til øvrige 
opgaver både i kommuner 
og hos Udbetaling 
Danmark

• Vurdering af borgerens 
behov for fysisk kontakt 
med myndigheden

• Detaljering af 
analysedesign for fase 3 
og 4

• Analyse af kommunal organisering, processer og 
ressourceanvendelse

• Sammenhænge/grænseflader til øvrige opgaver 
og processer i kommuner og hos Udbetaling 
Danmark

• Kortlægning af nuværende it-systemer og 
planlagte investeringer i disse 

• Planlagt digitalisering og regelforenkling

• Påvirkning af incitamentsstruktur i forhold til fx 
kontrol 

• Påvirkning af bæredygtighed i kommunerne, 
brugeroplevelser m.v.

• Inddragelse af eventuelle fokusområder fra den 
igangværende evaluering af Udbetaling Danmark

• Udarbejdelse af business 
case, herunder 
synergipotentiale, 
transitionsomkostninger og 
opmærksomhedspunkter i 
forhold til overflytning til 
Udbetaling Danmark

• Afrappor-
tering

Dybdegående analyser af udvalgte 
opgaveområder

Screening og prioritering 
af mulige fremadrettede 
opgaveområder til 
nærmere analyse

Opstart samt detaljering 
af procesplan og 
analysedesign

1
2

3
4

27/1

STG V

FORMÅL OG FORLØB

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Projektet har kørt fra primo november 2013 til ultimo januar 2014. Den overordnede analyse var 
bygget op omkring 4 faser

1 2 3 4Opstart og analysedesign Screening og prioritering
Kommunebesøg og 
analyse

Validering og 
afrapportering

Kommuner udvalgt

Bruttoliste af områder

1. Kontanthjælp
2. Sygedagpenge
3. Helbredstillæg
4. Økonomisk friplads
5. Beboerindskudslån
6. Fleksydelse
7. Begravelseshjælp
8. Delpension
9. Efterlevelseshjælp
10. Internationale kommunale 

sager*

Screening af opgaveområder

Nettoliste af opgaveområder 
udvalgt på baggrund af 
screening

1. Kontanthjælp
2. Sygedagpenge
3. Helbredstillæg
4. Økonomisk friplads
5. Beboerindskudslån
6. Fleksydelse
7. Begravelseshjælp
8. Delpension
9. Efterlevelseshjælp

Analyse i to bølger

Screening af ressourceforbrug, 
objektivitet mv.

Analysen i kommunerne 
foretages i to bølger, hvor den 
første er dybdegående analyse, 
mens den anden sikrer validitet 
og repræsentativitet

Kommunebesøg afholdt

Validering

Indsamlet data konsolideres og 
valideres med videnspersoner i 
kommunerne

Business case

Business case udregnes 
(se sektion 4 for detaljer)

Afrapportering

Afrapporteringsmaterialet 
sammensættes

Workshops og interviews 
afholdes i udvalgte kommuner

+

* Capacent rapport  for Pensionsstyrelsen fra 2011 foreligger
Kilde: Quartz+Co-analyse

ANALYSEDESIGN

Workshops om opgavesplit

Opgavesplit valideres og 
præciseres på workshops med 
udvalgte kommuner
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20 kommuner blev udvalgt og inviteret til at deltage i de dybdegående analyser. Kommunerne 
blev udvalgt på baggrund af størrelse, beliggenhed og sociale forhold

Nøglevariable

• Størrelse: Over/under 44.000 indbyggere

• Beliggenhed: Øst/vest for Storebælt

• Frikommune: Deltager i 
frikommuneforsøget, 2012-2016

• Sociale ydelser (sygedagpenge og 
kontanthjælp)

Kriterier i udvælgelsesprocessen

Demografiske karakteristika

• Befolkningstæthed

• Arbejdsløshedsgrad

• Andel på kontanthjælp

• Andel på sygedagpenge

• Andel af indvandrere

• Andel af indbyggere over 50 år

• Gennemsnitlig uddannelsesniveau

* Frikommune
** Kommune deltog også i evalueringsworkshop for Udbetaling Danmark; Aarhus har midlertidig filial af Udbetaling Danmark

Kilde: Quartz+Co-analyse

I udvælgelsesprocessen har vi på baggrund af kommun ernes størrelse, beliggenhed og sociale forhold (fx  arbejdsløshedsgrad og andel af 
indbyggere på overførselsindkomster) identificeret en bruttoliste af 20 kommuner, der blev bedt om at medvirke i analysen. 12 kommuner deltog, 

og tilsammen udgjorde de en repræsentativ stikprøve , der kan danne grundlag for opskalering af ressourc eforbrug til landsplan. 

Udvalgte kommuner

77.162

37.280

54.805

81.216

562.379

61.203

14.874

21.861

48.045

Slagelse

Rødovre

Rudersdal**

Næstved

København

Guldborgsund

Vallensbæk

Stevns

Greve**

Faxe** 35.110

Aarhus** 319.680

Vesthimmerland 37.620

Sønderborg 75.653

Skanderborg 58.200

Odense* 193.641

Norddjurs 38.037

Mariagerfjord 42.081

Lemvig 21.070

Esbjerg 115.041

Billund 26.403

Indbyggere
Antal (#)

Østdanmark

Vestdanmark

1
ANALYSEDESIGN – OPSTART OG ANALYSEDESIGN 

Deltog?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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På baggrund af en indledende screening af bruttolisten blev 9  områder udvalgt til at indgå i den 
videre analyse

Områdernes umiddelbare egnethed blev 
vurderet ud fra

• Områdets størrelse og ressourceforbrug

• Sagsbehandlingens umiddelbare 
objektivitet og behov for ansigt-til-ansigt 
kontakt

• Områdets relation til andre 
opgaveområder i kommunerne og 
Udbetaling Danmark

Screening af bruttolisten Kontanthjælp

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk friplads

Beboerindskudlån

Fleksydelse

Begravelseshjælp

Delpension

Efterlevelseshjælp

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Lavt Højt

Ressourceforbrug Karakteristika

• Forsørgelseshjælp til folk uden formue 

• Skal stå til rådighed for arbejdsmarked

• Forsikringsydelse til sygemeldte

• Ansøgninger er ofte fra virksomheder

• Folke- og førtidspensionister

• Udlæg refunderes efter regning

• Tilskud til betaling af daginstitution

• Ydelsen er fradrag i brugerbetaling

• Lån til indskud i almene boliger

• Både pligt- og frivillige lån

• Efterløn til borgere i fleksjob

• Bidragsperiode og udbetalingsperiode

• Søges ofte af bedemænd

• Garanteret beløb hvis født før 1/4/1957

• Ydelse ved delvis tilbagetrækning

• Under udfasning, og ophører i 2025

• Engangsbeløb til efterlevende

• Meget få sager årligt

Objektivitet

Kilde: Quartz+Co-analyse

Lavt

Højt

ANALYSEDESIGN – SCREENING OG PRIORITERING

2
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Baseret på en vurdering af områdernes størrelse og kompleksitet blev områderne prioriteret, så 
der anvendes flest analysemæssige ressourcer på de største og mest komplekse områder 

* Både skønsmæssige og objektive elementer, stort ansigt-til-ansigt-behov og/eller kompleksitet i forhold til sammenhæng til andre ydelser
** Capacent rapport vedrørende internationale sager udarbejdet for Pensionsstyrelsen (2011) foreligger

Kilde: Quartz+Co-analyse

Hvilke områder • Personligt tillæg • Delpension

• Fleksydelse

• Begravelseshjælp

• Efterlevelseshjælp

• Beboerindskudslån

• Økonomisk friplads

• Almindeligt 
helbredstillæg

• Udvidet 
helbredstillæg

• Sygedagpenge

• Kontanthjælp

Bruttolisten

• Sygedagpenge

• Kontanthjælp

• Økonomisk 
friplads

• Helbredstillæg

• …

Der foretages ikke 
yderligere 
dataindsamling

Metoder til 
dataindsamling

Interview /workshops 
og surveys i 12 
kommuner

Desk research og 
telefoninterview med 
nøglepersoner m.v.

Interview  og survey 
i 4-6 kommuner

Kompleksitet* og størrelse Dybdegående
analyser

Højt 
ressourceforbrug i 

kommunerne

Middel 
ressourceforbrug i 

kommunerne

Lavt 
ressourceforbrug i 

kommunerne

Overvejende 
skønsmæssigt

Graden af 
objektivitet

2
ANALYSEDESIGN – SCREENING OG PRIORITERING

Internationale 
kommunale sager 

baseres på 
allerede 

udfærdiget 
rapport**
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Besøgene hos kommunerne forløb i to bølger, hvor både fokus og omfang af besøget varierede

Bølge 1 – Dybdegående forståelse  ~4 kommuner Bølge 2 – Validering og repræsentativitet  ~8 kommune r

1. Arbejdsprocesser – Validering af hvordan procesgangen for 
sagsbehandlingen finder sted. Findes arbejdsgangsbeskrivelser – og 
følges de?

2. Sagsmængder – Hvor stor er sagsvolumen?

3. Ressourceforbrug – Antal medarbejdere og årsværk, 
uddannelsesmæssig baggrund, tidsanvendelse på delprocesser?

4. Kompetencer – Hvilke medarbejdergrupper løser hvilke opgaver? Løser 
den samme medarbejder opgaven fra start til slut, eller er der tale om 
specialisering?

5. Organisering – Hvordan er opgaven organiseret? Et sted – flere steder; 
hvor laves hvad (Jobcenteret, Borgerservicecenteret, Ydelsescenteret, 
andet)?

6. Snitflader og afhængigheder – Er der grænseflader til andre opgaver, 
processer eller myndigheder? Anvendes data i flere sammenhænge på 
tværs af ordninger?

7. It-understøttelse – Hvilke systemer understøtter hvilke dele af 
arbejdsprocessen, hvilke planer findes for investering i it og digitalisering?

8. Kvalitet og service – Er der fastsat kvalitetsmål og servicemål? 
Målopfyldelsesgrad? Sagsbehandlingstid? Antal påklagede afgørelser?

9. Borgeren – Muligt at få personlig betjening uden aftale? Hvor? Hvor 
mange henvendelser? Hvilken type og hvor meget tid herpå?

1. Sagsmængder – Hvor stor er sagsvolumen?

2. Ressourceforbrug – Antal medarbejdere og årsværk, 
uddannelsesmæssig baggrund, tidsanvendelse på delprocesser?

3. Kompetencer – Hvilke medarbejdergrupper løser hvilke opgaver? Løser 
den samme medarbejder opgaven fra start til slut, eller er der tale om 
specialisering?

4. Organisering – Hvordan er opgaven organiseret? Et sted – flere steder; 
Hvor laves hvad (Jobcenteret, Borgerservicecenteret, Ydelsescenteret, 
andet)?

5. Kvalitet og service – Er der fastsat kvalitetsmål og servicemål? 
Målopfyldelsesgrad? Sagsbehandlingstid? Antal påklagede afgørelser?

6. Borgeren – Muligt at få personlig betjening uden aftale? Hvor? Hvor 
mange henvendelser? Hvilken type og hvor meget tid herpå?

• Uddybende interview og workshops med ledere og medarbejdere
• Valideringssurvey 

• Afklarende interview
• Valideringssurvey 

Kilde: Quartz+Co-analyse

ANALYSEDESIGN – KOMMUNEBESØG OG ANALYSE

3
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12 kommunebesøg blev gennemført. Data og viden blev indsamlet gennem en blanding af 
kvalitative og kvantitative metoder, herunder workshops, interviews og surveys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Team 2

Dag

Kom. 10

Kom. 5 Kom. 7 Kom.11
Team 1

Kommune 2

Kommune 3Kommune 1

Kommune 4 Kom. 6

Kom. 9

Kom. 8 Kom. 12K
oo

rd
in
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in

g

K
oo

rd
in

er
in

g

Kilde: Quartz+Co-analyse
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WORKSHOP INTERVIEW

2-3 timer med 3-4 
sagsbehandlere

2-3 timer med 3-4 
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BØLGE 2

INTERVIEW

1,5 times 
interviews med 
sagsbehandler

1 times interviews 
med leder af 

område

1 times interviews 
med 

sagsbehandler

1 times interviews 
med 

sagsbehandler

1 times interviews med 

leder af jobcenteret, 
leder af 

ydelsescenteret 
og/eller                     

leder af borgerservice

1,5 times interviews 
med 

leder af jobcenteret, 
leder af ydelsescenteret 

og/eller                     
leder af borgerservice

Samt dataansvarlig

SURVEY
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SURVEY

3
ANALYSEDESIGN – KOMMUNEBESØG OG ANALYSE
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Indsamlet data blev efterfølgende valideret gennem stikprøver og telefoninterviews, og 
tværgående problemstillinger og særlig komplekse elementer blev belyst

Kilde: Quartz+Co-analyse

Sygedagpenge Kontanthjælp Økonomisk friplads Helbredstillæg

• Arbejdsprocesser

• Ressourceforbrug

• Kompetencer

• Organisering

• Arbejdsprocesser

• Sagsmængder

• Ressourceforbrug

• Kompetencer

• Organisering

• Arbejdsprocesser

• Sagsmængder

• Ressourceforbrug

• Kompetencer

• Organisering

• Arbejdsprocesser

• Ressourceforbrug

• Kompetencer

• Organisering

Andre 
områder

T
væ

rg
åe

nd
e 

pr
ob

le
m

st
ill

in
ge

r

• Snitflader og afhængigheder til andre ydelsesområde r

• It-mæssige forhold (systemunderstøttelse osv.) 

• Hensyn til borgerne (behov for ansigt-til-ansigt ko ntakt; helhedsorienteret 
vejledning) 

• Bæredygtighed i kommunerne

• Kvalitetsmæssige effekter 

• Sammenhæng til kontrolindsats (kontroltrin 3)

O
m

rå
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sp
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• Arbejdsprocesser

• Ressourceforbrug

• Kompetencer

• Organisering

� � � � �

ANALYSEDESIGN – VALIDERING OG AFRAPPORTERING

4
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Særlige opmærksomhedspunkter

• Skønsmæssige vurderinger gennem processen

• Opgavesplit mellem ydelsescenter og jobcenter

• Samspil og håndtering omkring administration af 
kontanthjælp samt særlig komplekse sagerK

on
ta

nt
hj

æ
lp

Særlige opmærksomhedspunkter

• Opgavesplit mellem ydelsescenter og jobcenter, herunder 
i forhold til løbende samspil

• Effekt af sygedagpengereform

S
yg

ed
ag

pe
ng

e

Særlige opmærksomhedspunkter

• Inddragelse af ekstern specialistviden

• Sammenspil mellem almindelig-, udvidet helbredstillæg 
og Personligt tillæg

• Håndtering af specialsager og modtagergruppeH
el

br
ed

st
ill

æ
g

Særlige kompleksiteter og opmærksomhedspunkter for områderne For hvert område blev mulige opgavesplit drøftet

Disse særligt komplekse elementer blev undersøgt yderligere ved hjælp af tværkommunale 
workshops, hvor mulige opgavesplit også blev drøftet*

* Der blev ikke gennemført en workshop vedrørende økonomisk friplads, da ingen kommuner havde mulighed for at deltage
Kilde:Quartz+Co-analyse

4
ANALYSEDESIGN – VALIDERING OG AFRAPPORTERING
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Baseret på det indsamlede materiale er der udarbejdet en samlet afrapporteringspakke. 
Observationer i analysen er søgt valideret af en række videnspersoner
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+ 
• Opfølgende telefoninterviews efter behov med 

kommuner

+ 
• Databehandling og validering med Udbetaling Danmark

• Drøftelse af estimat for ressourceforbruget på 
aggregeret niveau på tværkommunale workshops

• Evt. opfølgende kontakt til kommuner med spørgsmål 
til data for ressourceforbrug,

Interviews og data er 
blevet konsolideret 

Undersøgelse af den kommunale ydelsesadministration af 

kontanthjælpsområdet

Spørgeskemaet besvares i forbindelse med Quartz+Co’s besøg i kommunen december 2013

1

+
• Tværkommunale workshops  med præsentation og 

drøftelse af en opsamling af analysens observationer, 
men ikke af analysens konklusioner.*

• Uddybende interview med ressourcepersoner fra 
kommuner og Udbetaling Danmark

• Validering af casebeskrivelser med berørte  kommuner

* 6-8 kommuner deltog  for sygedagpenge og kontanthjælp; 2 kommuner deltog for helbredstillæg. For økonomisk friplads havde ingen 
kommuner mulighed for at deltage.
Kilde:Quartz+Co-analyse

4
ANALYSEDESIGN – VALIDERING OG AFRAPPORTERING
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Ni ud af ti opgaveområder vurderes helt eller delvist egnede til overflytning til Udbetaling Danmark 
med et samlet budgetforbedringspotentiale på DKKm ~162 årligt 

• Tendens til organisatorisk konsolidering internt i kommunerne efter 
Udbetaling Danmarks etablering

• Som helhed vurderes den kommunale bæredygtighed ikke at blive 
berørt , men der kan være mindre produktivitetstab på enkeltområder

• Reduceret sårbarhed i mindre kommuner pga. mangel på kritisk masse

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT

Område

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Egnethedsindikation

Kontanthjælp

Økonomisk friplads

�

�

(?)

�(  )

Beboerindskudslån

Fleksydelse

Begravelseshjælp

Efterlevelseshjælp

Delpension

Internationale 
kommunale sager*

�

�

�

�

�

�

• Kvaliteten af opgaveløsningen vurderes at kunne fastholdes i en 
centraliseret løsning, hvis kompetencerne kan fastholdes

• På udvalgte områder forventes et  kvalitetsløft ved brug af mere 
specialiserede medarbejdere, fx i sagsbehandling af regressager mv.

KVALITET
- hvordan påvirkes 

kvaliteten i 
opgaveløsningen?

BÆREDYGTIGHED
- hvordan påvirkes den 

kommunale 
opgaveportefølje?

• Mulighed for mere ensartet vurdering af borgere på tværs

• Én indgang for virksomheder ved spørgsmål om indberetning af 
refusion

• Nye snit for borgere , fx inden for sygedagpenge, men ikke stort behov 
for personlig kontakt i sagsbehandling

BORGER-HENSYN
- hvilke fordele og ulemper 

vil opstå for borgeren?

Vurderingskriterier Samlet tværgående vurdering

• Ydelsesudbetalingen sker overvejende på objektive k riterier. I en vis 
udstrækning anvendes skøn, som dog kun i begrænset omfang har 
socialfagligt eller lokal karakter

• Områderne på tværs følger forholdsvis standardiserede 
arbejdsgange , der stort set alle er it-understøttet

STANDARDISERING
- grad af nuværende og 

mulig, yderligere 
standardisering

ØKONOMI (BC)
- hvor stor effektivisering 

forventes?

• Nettopotentiale på DKKm ~162 årligt

• Indfasning på mellem 9-15 måneder afhængigt af område og opnåelse af 
fuld effekt af overflytning efter 2 år

* Baseret på Capacent´s rapport ”Fordele og ulemper ved at reorganisere kommunernes internationale sociale sikringsopgaver”, Februar 2011. 
Kilde: Quartz+Co-analyse
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For otte områder vurderes hele ydelsesudbetalingen* at kunne overflyttes. For kontanthjælp og 
helbredstillæg skal der ske nærmere analyser for at fastlægge et hensigtsmæssigt opgavesplit
Område Observationer

Sygedagpenge

• Variation i visse sagsgange mellem kommuner, men standardiserbar arbejdsgang

• Begrænset sammenhæng til andre ydelsesområder, herunder enkeltydelser, men behov for koordination med jobcenter

• Begrænset behov for personlig kontakt til borgere i ydelsesudbetalingen

Helbredstillæg

• Almindeligt helbredstillæg og evt. refusioner vurderes at kunne overflyttes til Udbetaling Danmark

• Helbredstillæg har sammenhæng til personligt tillæg** (især det udvidede tillæg ift. tandlægeydelser), hvorfor en overflytning 
af kan medføre, at en mindre del af borgere skal i kontakt med flere myndigheder i samme sag

* For Økonomisk friplads er der ikke tale om en udbetaling, men et tilskud, som fraregnes i betalingen for en daginstitutionsplads
** Der kan også ydes personligt tillæg i forbindelse med almindeligt helbredstillæg, men det er ikke praksis i de besøgte kommuner

*** Internationale kommunale sager er primært sager om sygesikring, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge
Kilde:Quartz+Co-analyse

Egnethedsindikation

Kontanthjælp

• Mange afgørelser træffes i ydelsescenter, herunder tilkendelse og sanktionering. opgavesplit skal  tage højde herfor

• Stor variation i kommunernes opgavetilrettelæggelse, herunder i forhold til skønsmæssige ydelser (fx enkeltydelser)

• Forskellig vurdering af behov for personlig kontakt, men i nogle kommuner varetages ydelsesudbetaling med minimal kontakt

Økonomisk friplads

• Få variationer mellem kommuner og standardiserbar arbejdsgang

• En vis sammenhæng til andre områder i kommunen, men også til områder i Udbetaling Danmark

• Få borgere har behov for personlig kontakt

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT

�

�

(?)

�(  )

Beboerindskudslån
• Slægtskab til boligstøtte og boligydelse, som varetages i Udbetaling Danmark
• Frivillig lån kan være vanskelige at overføre pga. hensyn til lokal beslutning og finansiering

Fleksydelse
• Primært objektive kriterier med meget få skøn
• Begrænset sagsvolumen taler for en centralisering (kritisk masse)

Begravelseshjælp
• Primært objektive kriterier med få konkrete skøn (a conto udbetaling og dødfødte børn af udenlandske mødre mv.)
• Muligt med et kvalitetsløft ved en centralisering ift. komplekse sager

Efterlevelseshjælp
• Altovervejende objektive kriterier

• Begrænset sagsvolumen taler for en centralisering (kritisk masse)

Delpension
• Altovervejende objektive kriterier. Ordningen er under udfasning

• Begrænset sagsvolumen taler for en centralisering (kritisk masse)

Internationale 
kommunale sager***

• Begrænset sagsvolumen og behov for specialisering taler for en centralisering (kritisk masse)

�

�

�

�

�

�



21

Fastlæggelsen af entydige og hensigtsmæssige opgavesplit afhænger blandt andet af muligheden 
for en entydig fordeling af afgørelseskompetencen mellem myndigheder

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT 

Vurdering

• Ved en overflytning af 
opgaver er det væsentligt, 
at der skabes en klar 
ansvarsfordeling mellem 
myndigheder i forhold til, 
hvem der træffer afgørelse 
om hvad

• Tilsvarende spiller det ind, i 
hvilket omfang afgørelser 
er objektive eller 
skønsmæssige, og hvordan 
de påvirker finansieringen 
af ydelsen

• På eksempelvis 
sygedagpengeområdet 
træffes en række 
afgørelser i Jobcenteret og 
ikke i Ydelsescenteret. På 
kontanthjælpsområdet er 
det modsat

• Samlet bidrager det til at 
vanskeliggøre 
tilrettelæggelsen af et 
hensigtsmæssigt 
opgavesplit for 
kontanthjælp

EKSEMPEL

Kilde: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, interview med kommuner og fagpersoner, Quartz+Co analyse

Kontanthjælp Sygedagpenge

Ydelsesudbetaling Ydelsesudbetaling

Jobcenteret

Jobcenteret

Afgørelse om sanktionering ift. rådighed 
mv.

Afgørelse om efterregulering

Afgørelse om tildeling og sats, herunder 
vurdering af uabejdsdygtighed (§7)

Afgørelse om §56-aftale (indgåelse)

Afgørelse om uarbejdsdygtig og delvis 
raskmelding (under opfølgning)

Afgørelse om match-/visitationskategori

Afgørelse om manglende medvirkning

Afgørelse om tildeling og sats

Afgørelse om særlig støtte (§34) og 
enkeltydelser

Afgørelse om ferie under sygdom

Afgørelse om forlængelse, hvis  
varighedsgrænsen nås

Afgørelse om evt. fradrag af anden 
indkomst

Indstiller i forhold til rådighed mv., men 
træffer ikke afgørelse

For kontanthjælp og sygedagpenge betyder det, at af gørelseskompetencen og omfanget af direkte 
borgerkontakt i forbindelse med ydelsesudbetalingen  varierer mellem de to ydelsesområder

Afgør visitationskategori
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I lighed med kompetencen til at træffe afgørelser bør der også tages højde for finansieringsansvar 
og kommunale incitamentsstruktur samt graden af objektivitet ved fastlæggelsen af opgavesplit

3 ud af de 4 store områder vurderes at kunne overfl yttes til Udbetaling Danmark uden i markant omfang af forvride den nuværende incitaments-
struktur. På kontanthjælpsområdet vil der skulle sk e en nærmere afklaring for at sikre en sammenhæng m ellem tilkendelse og finansiering

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk 
friplads

Kontanthjælp

Afgørelseskompetence 
ved evt. overflytning

• Kan ikke fastlægges 
uden nærmere 
undersøgelse

• Udbetaling Danmark

Grad af objektivitet Vurdering af finansiering og in citamentsstruktur

• Vurderingen af uarbejdsdygtighed indebærer et skøn, men 
grundlaget for skønnet vurderes at kunne standardiseres. 
Da staten finansierer hovedparten af ydelsen de første 8 
uger er det særligt opfølgningsindsatsen i Jobcenteret, som 
har størst indflydelse på kommunernes egenbetaling af 
sygedagpengeudgifterne

• Tildelingen af økonomisk friplads foretages hovedsageligt 
på baggrund af objektive kriterier, og derfor vurderes en 
overflytning af området ikke at forvride incitaments-
strukturen

• Kombinationen af relativt flere skøn end på andre områder, 
og at kommunen selv finansierer en væsentlig del af 
udgifterne til kontanthjælp indebærer, at man ved 
fastlæggelse skal være særligt opmærksom på 
sammenhængen mellem tildeling og finansiering

Kilde: Lovsamlinger; Quartz+Co analyse

• Udbetaling Danmark 
for alm. Helbredstillæg

• For udvidet 
helbredstillæg kræves 
nærmere analyse

• Grundlaget for kommunernes afgørelse på det almindelige 
helbredstillæg laves i  dag af Udbetaling Danmark, så en 
overflytning vil samle afgørelseskompetencen ét sted

• Udbetaling Danmark 
ift. til den indledende 
vurdering og 
berettigelse

• Kommunen ift. de 
løbende afgørelser

Område Statslig refusion

• 0-4 uger: 100%

• 4-8 uger: 50%

• 9-52 uger: 30%, dog 
50% ved aktiv indsats

• 0% statsrefusion, 
dvs. fuldt kommunalt 
finansieret

• 30% i passive 
perioder

• 30% eller 50% i 
aktive perioder 
afhængigt af indsats

• 50%

Tilkendelse Løbende

Almindeligt Udvidet

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT
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Den høje grad af objektivitet på de fem mindre områder betyder, at incitamentsstrukturen ikke 
vurdere at blive påvirket ved en overflytning

Beboer-
indskudslån

• Pligtlån: Udbetaling 
Danmark

• Frivillige lån: 
Kommunerne

• Pligtlån: I enkelte tilfælde kan der være behov for en 
skønsmæssig vurdering af behovet for ny bolig, men 
vurderingen er primært baseret på objektive kriterier, 
hvorfor overflytning af området ikke vurderes at forskyde 
incitamenter

Fleksydelse

Begravelses-
hjælp

Delpension

Efterlevelses-
hjælp

• Udbetaling Danmark • Staten finansierer i dag kommunens udgifter til delpension, 
og tildelingen sker på rent objektive kriterier. Derfor 
vurderes det ikke, at en overflytning vil bryde med 
nuværende incitamenter

Kilde: Lovsamlinger; Quartz+Co analyse

• Udbetaling Danmark

• Udbetaling Danmark

• Udbetaling Danmark

• Tilmelding til ordningen forudsætter fleksjob visitation, som 
fortsat ligger hos kommunerne

• Ydelsen finansieres af staten og vurderinger ved overgang 
til ydelsen er rent objektive, hvilket betyder, at 
incitamentsstrukturen ikke forvrides

• Ydelsen finansieres alene af kommunerne, men tildelingen 
sker på bagrund af objektive kriterier, hvorfor en 
overflytning ikke vurderes at forskyde incitamentsstrukturen

• Efterlevelseshjælp tildeles på rent objektive kriterier, hvor 
kommunen finansierer 50% af udgifterne

• Da tildelingen er af objektiv karakter vurderes en 
overflytning ikke at forvride incitamentstrukturen

• Pligtlån: 2/3 af 
beløbet stilles til 
rådighed af staten

• Frivillig lån: Ingen

• 100%

• 100%

• 0% statsrefusion, 
dvs. fuldt kommunalt 
finansieret

• 50%

De mindre områder er karakteriseret ved en høj grad  af objektivitet så en overflytning vurderes ikke a t påvirke incitamentsstrukturen. Frivillige 
beboerindskudslån/kautionslån forudsættes dog at bl ive i kommunerne

Afgørelseskompetence 
ved evt. overflytning Grad af objektivitetOmråde Statslig refusion

Pligtlån Frivillige

Vurdering af finansiering og incitamentsstruktur

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT
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Samlet vurderes udbetalingen af sygedagpenge og tilskud til økonomisk friplads at kunne overflyttes 
end-to-end, mens der skal foretages yderligere analyse for at fastlægge snit for kontanthjælp og 
helbredstillæg* Kommunerne skal fortsat yde helhedsorienteret vejleding på tværs af områderne

KontanthjælpSygedagpenge

• En overflytning af 
ydelsesudbetalingen 
foreslås som udgangspunkt 
at følge den i lovgivningen 
etablerede snitflade til 
Jobcenteret**

• Indebærer, at den 1. 
afgørelse om 
uarbejdsdygtighed vil skulle 
foretages af Udbetaling 
Danmark

Økonomisk friplads Helbredstillæg***

• En overflytning af 
sagsbehandlingen af 
økonomisk friplads foreslås 
at ske i sin helhed

• Der vil skulle ske en 
nærmere afklaring af 
relationen til særligt 
opkrævningen, da denne 
også behandler opkrævning 
af daginstitutionsbetaling 
generelt 

• I lyset af bl.a. de mange 
afgørelser på kontanthjælps-
området, der træffes i 
Ydelsescenteret, vil en 
overflytning af området 
indebære snit ned igennem 
Ydelsescenteret i sin 
nuværende form, idet en 
række afgørelser vil skulle 
fastholdes i kommunerne

• Fastlæggelsen af udkast til 
opgavesplit vil derfor 
forudsætte en nærmere 
afklaring af området

• Det almindelige 
helbredstillæg foreslås samlet 
i Udbetaling Danmark, og 
tilsvarende at det overvejes 
at overflytte sagsbehandling 
af refusioner 

• Grundet sammenhæng i 
sagsbehandlingen af 
helbredstillæg og personligt 
tillæg skal der her ske 
nærmere afklaring, inden et 
opgavesplit kan fastlægges

* For alle områder gælder, at detaljerede opgavesplit vil skulle fastlægges i forbindelse med mere dybdegående implementeringsanalyser, 
herunder relationen til opkrævningsområdet og den helhedsorienterede kontrol.

** Jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelser
*** Der kan også ydes personligt tillæg til udgifter, som dækkes af det almindelige helbredstillæg, fx ved ekstraordinært store medicinregninger. 

Kilde: Quartz+Co analyse

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT 
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For sygedagpenge, helbredstillæg og økonomisk friplads er der en række opmærksomhedspunkter, 
som vil skulle adresseres i en eventuel implementeringsanalyse

Udvalgte opmærksomhedspunkter ift. en eventuel over flytning

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - GENERELT

Sygedagpenge

Helbredstillæg*

Økonomisk
friplads

• Der skal sikres et entydigt opgavesplit mellem ydelsesudbetaling og jobcenter. Opgavesplittet skal kunne tage højde for behovet 
for samarbejde omkring konkrete sager, fx ved vurdering af forlængelse eller atypisk sygefravær, samt tage højde for forhold 
omkring statsrefusion

• Grundlaget for vurderingen af uarbejdsdygtighed (§7 ) forventes at blive standardiseret , hvor det vil være et væsentligt 
hensyn, at standardiseringen ikke medfører merudgifter til ydelsen generelt

• En centralisering vil forudsætte fastlæggelse af fælles standarder eller serviceafta ler i forhold til, hvornår sager oversendes 
til opfølgning i Jobcenteret . Der skal kunne etableres mulighed for en ‘fast track’-model, jf. sygedagpengereformen

• Af hensyn til sikker drift i den løbende sagsbehandling vurderes det hensigtsmæssigt, at en eventuel centralisering af området 
tager højde for implementeringen af sygedagpengeref ormen og evt. ny it-understøttelse

• Borgeren vil fortsat være i kontakt med to myndigheder (som i dag) 

• Mange bilag afleveres personligt . Kommunerne vil i et vist omfang skulle scanne og sende bilag til Udbetaling Danmark 
(scanner også i dag)

• En overførsel af refusioner vil forudsætte, at Udbetaling Danmark kan slå op, hvor meget kommunen har tildelt i evt. udvidet 
og personligt tillæg, subsidiært at kommunen attesterer regninger med det refunderede beløb

• En eventuel overførsel af udvidet helbredstillæg må forventes at indebære en vis standardisering af de ydelser , som borgerne 
tilbydes på tværs af kommuner

• En eventuel overførsel af almindeligt og udvidet helbredstillæg og ikke personligt tillæg vil indebære, at borgeren efter endt 
sagsbehandling hos Udbetaling Danmark, skulle henvises til evt. at søge personligt tillæg hos kom munen .

• En eventuel overførsel af udvidet helbredstillæg vil forudsætte, at der indgås landsdækkende prisaftaler , hvilket må forventes at 
indebære en yderligere effektivisering

• Da økonomisk friplads er et tilskud og ikke en ydelsesudbetaling, skal der ved en samling af området i Udbetaling Danmark ske en 
afklaring af den præcise snitflade til andre former for tilskud, og hvordan Udbetaling Danmarks afgørelse om friplads i  givet 
fald indføres i kommunernes it-systemer

• Det skal afklares, om og hvordan opkrævningen i forbindelse med økonomisk fripladstilskud  skal overflyttes til Udbetaling 
Danmark sammen med sagsbehandlingen. 

* Der kan også ydes personligt tillæg til udgifter, som dækkes af det almindelige helbredstillæg, fx i forbindelse med ekstraordinært store 
medicinregninger. 
Kilde:Quartz+Co analyse
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Inden for ydelsesadministrationen varierer omfanget af skønsmæssige afgørelser mellem de fire 
større områder i analysen

Sagsbehandleren anvender kun i begrænset omfang soc ialfaglige skøn i afgørelser for sygedagpenge, helb redstillæg og økonomisk friplads. På 
kontanthjælpsområdet baseres afgørelser i nogen gra d på skøn, hvilket vanskeliggør tilrettelæggelsen a f et hensigtsmæssigt opgavesplit. 

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk 
friplads

Kontanthjælp

Vurderingskriterier

• Social begivenhed

• Alder

• Formue / nødvendig formue

• Forsørgerpligt 

• Samliv / bopælsstatus

• Husstandens indkomst, 
herunder vurdering af 
faktisk og aktuel indkomst

• Civilstatus

Grundlag for vurdering

Oplysningsskema; registeropslag; evt. 
lægeerklæring; evt. anmeldelse af 
arbejdsskade

Tilkendelse: Ansøgningsskema samt 
bankudskrifter; pensionsudskrifter; 
gældspapirer; motorregister; dokumentation 
fra a-kasse, arbejdsgiver, uddannelsessted 
mv.; evt. separationserklæring; registeropslag

Løbende: advis; indstilling fra Jobcenteret

Digital ansøgningsskema; registeropslag; 
institutionsplads bliver   tjekket i kommunens 
system

Tilkendelse Løbende

Almindeligt Udvidet

Baggrund for vurdering

• Vurderingen af 
uarbejdsdygtighed er 
skønsmæssig, men kan 
baseres på fx lægeerklæring 
eller statusattester

• Skønsmæssige vurderinger 
er kun aktuelle, hvis indkomst 
ikke kan beregnes ved 
tildeling, hvilket kun er 
tilfældet i få sager

• Vurdering af social 
begivenhed, nødvendig 
formue, forsørgerpligt og 
sanktionering indeholder 
skønsmæssige elementer

Kilde: Lovsamlinger; ansøgningsblanketter; interview med kommunerne; Quartz+Co analyse

• Personligt tillægsprocent

• Formue

• Civilstatus

Ansøgningsskema; registeropslag; Personligt 
tillægsprocent fra Udbetaling Danmark; 
prisoverslag fra leverandør(udvidet tillæg); 
evt. vurdering fra tandlægekonsulent

• Skøn i forbindelse med 
udvidet helbredstillæg 
foretages næsten 
udelukkende på baggrund af 
skøn for nødvendighed fra 
fagpersoner (optiker, 
tandlæge mv)

• Indkomst

• Beskæftigelseskrav

• Uarbejdsdygtighed og 
egen sygdom

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - STANDARDISERING

Område Grad af objektivitet
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For de fem mindre områder træffes afgørelser altovervejende på et objektivt grundlag. Der indgår 
dog et mindre skønsmæssigt element i beboerindskudslån, særligt for de frivillige lån og kautionslån

For de fem mindre områder træffes afgørelser på ove rvejende objektivt grundlag. Dog indgår skøn i sags behandlingen af beboerindskudslån, 
hvor den nuværende boligsituation vurderes. Kommune rne beslutter selv, om de vil yde frivillige lån el ler kautionslån

Beboer-
indskudslån

• Indkomst

• Formue

• Nuværende boligsituation

Ansøgningsskema med vedlagt lejekontrakt; 
registeropslag bl.a. i folkeregisteret, BBR, 
pensionsregisteret mv.

• Pligtlån: Skønsmæssig 
vurdering af behov for lån

• Frivillige lån: Adskillige 
skønsmæssige vurderinger

Fleksydelse

Begravelses-
hjælp

Delpension

Efterlevelses-
hjælp

• Alder

• ATP bidragskrav

Ansøgningsskema; registeropslag • Ingen

Pligtlån Frivillige

Kilde: Lovsamlinger; Quartz+Co analyse

• Alder

• Pensionsformue

• Bidragsbetaling

• Alder

• Formue

• Civilstatus

• Civilstatus

• Indkomst

• Formue

Tildeling : Alder; fleksjobvisitation

Udbetaling: Pensionsoversigt, 
registeropslag

Ansøgningsskema; registeropslag; 
boopgørelse fra skifteretten; evt. erklæring fra 
sygehus (dødfødte børn)

Ansøgningsskema; registeropslag

• I meget få tilfælde er der 
skøn om arbejdsevne i fht. 
dispensation for 
optjeningskrav

• Kun skøn i vurdering af, om 
et dødfødt barn ville have 
fået dansk statsborgerskab, 
hvilket drejer sig om få 
tilfælde

• Ingen

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - STANDARDISERING

Vurderingskriterier Hvad baseres vurdering på Baggrun d for vurderingOmråde Grad af objektivitet
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Arbejdsgangene på de enkelte områder vurderes som standardiserbare, men der er en varierende 
grad af forskel i arbejdstilrettelæggelsen inden for de forskellige områder

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - STANDARDISERING

Væsentligste forskelle i arbejdstilrettelæggelsenVurdering af standardiserbarhed

• Trods visse skøn indgår også en række ensartede 
sagsskridt i forhold til oplysningen af sagen, som 
kan standardiseres

• En del ansøgninger modtages fortsat på papir, men 
de scannes og lægges i it-systemer. Området 
indgår i 4. bølge af obligatorisk digital selvbetjening

Kontanthjælp

• Nogle kommuner har en fast sagsbehandler pr. borger, som ud over 
kontanthjælp også varetager sagsbehandling af enkeltydelser mv. Andre 
har valgt at specialisere sagsbehandlere på de enkelte områder i 
aktivloven, sådan at en sagsbehandler fx varetager alle enkeltydelser

• Der er variation i omfanget af brugen af personlig kontakt med borgerne i 
forbindelse med sagsbehandlingen i ydelsesudbetalingen

Sygedagpenge

• Der er relativt ensartede arbejdsgange i forhold til 
sagsbehandling af sygedagpengesager og ikke en 
høj grad af skøn i ydelsesudbetalingen

• Sager modtages og sagsbehandles altovervejende 
digitalt. Kun ca. 3-5% af sagerne modtages på papir. 
Indgår i 4. bølge af obligatorisk digital selvbetjening

• Vurderingen af uarbejdsdygtighed (§7) varierer mellem kommuner i 
forhold til, om skønnet baserer sig primært på borgerens 
oplysningsskema, eller om der foretages yderligere sagsskridt, fx 
telefonisk henvendelse eller indhentelse af lægeerklæring

• Tilsvarende varierer det mellem kommunerne, hvor hurtigt sager 
oversendes fra ydelsescenter til jobcenter til opfølgning

Helbredstillæg

• Det almindelige helbredstillæg tildeles på baggrund 
af udelukkende objektive kriterier. Det udvidede 
helbredstillæg tilkendes ud fra skøn baseret 
primært på skøn fra fagpersoner

• Sagsbehandlingen er relativt digitalt understøttet, 
men refusioner modtages ofte på papir

• Brugen af og indholdet i lokale leverandøraftaler varierer mellem 
kommuner. Der kan være en lokalt fastsat standard for fx antallet af 
behandlinger eller kvaliteten af ydelsen (brillen, tandproteser mv.)

• Visse forskelle i om der er indgået aftaler med leverandører om, hvorvidt 
de kan sende en samlet faktura for behandlinger for en række borgere, 
eller om borgeren selv skal indlevere faktura

Økonomisk 
friplads

• Tilkendelse af økonomisk friplads foregår primært 
på baggrund af objektive kriterier og er i vidt omfang 
digitalt understøttet i sagsbehandlingen

• Størstedelen af ansøgninger modtages nu digitalt, 
efter at området var med i 2. bølge af obligatorisk 
digital selvbetjening

• Inddragelse af specialist kompetencer (revisorer) til vurdering af 
selvstændiges indkomst varierer mellem kommuner

• Visse forskelle i den digitale understøttelse af området, hvor enkelte 
kommuner er i færd med at gennemføre en øget digitalisering af selve 
sagsbehandlingen

Kilde: Quartz+Co analyse
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Fra et borger-hensyns perspektiv er der stor variation i behovet for ATA kontakt. Kontanthjælp skiller 
sig ud med større kontaktbehov end de andre områder. Sygedagpenge har et relativt lille behov

9%13%13%

Opfølgning

27%

64%

Løbende 
ændringer

26%

62%

Udbetaling og 
efterregulering

24%

63%

Behandling 
nye sager

32%

23%

45%

Generel vejl.

46%

54%

Ansigt-til-ansigt kontakt med borgerenØvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)Sagsbehandlingstid uden borgerkontakt

Kontant-
hjælp

Sygedag-
penge

Helbreds-
tillæg

Økonomisk
friplads

4%4%1%3%

Opfølgning

27%

69%

Løbende 
ændringer

22%

74%

Udbetaling og 
efterregulering

16%

83%

Behandling 
nye sager

20%

78%

Generel vejl.

16%

84%

1%1%0%1%

Opfølgning

15%

84%

Løbende 
ændringer

26%

73%

Efterregulering

18%

82%

Behandling 
nye sager

10%

89%

Generel vejl.

13%

87%

Vurdering af behov for borgerkontakt Andel borger ko ntakt i dag (procent pr. delproces)

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - BORGERHENSYN

3%11%3% 16%

84%

Løbende 
ændringer

9%

91%

Refusion

9%

88%

Nye ans. 
udv. tillæg

11%

78%

Nye ans. 
alm. tillæg

4%

93%

Generel 
vejledning

27%

73%

Opfølgning

Behov for 
ATA-kontakt

15%

Behov for 
ATA-kontakt

3%

Behov for 
ATA-kontakt

5%

Behov for 
ATA-kontakt

1%

• De fleste kommuner vurderer, at ansigt-til-ansigt-
kontakt er nødvendig for at udføre dele af 
sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet, 
men vurderingerne varierer meget 

• I gennemsnit vurderes det, at ansigt-til-ansigt-
kontakt er nødvendig i 15% af sagerne.

• Det er kommunernes vurdering, at der er behov for 
ansigt-til-ansigt-kontakt til borgere og virksomheder 
i forbindelse med ydelsescentrets behandling af en 
sygedag-pengesag i omkring 3% af tilfældene

• Blandt de adspurgte kommuner på 
helbredstillægsområdet er vurderingen, at der er 
behov for ansigt-til-ansigt-kontakt for at behandle 
sagen i ca. 5% af sagerne

• Økonomisk friplads er et område hvor 
kommunerne vurderer, at der ikke er et stort 
behov for ansigt-til-ansigt-kontakt i 
sagsbehandlingen. Det vurderes, at der er behov i 
omkring 1% af sagerne

* Med generel vejledning menes her den vejledning, der udføres af sagsbehandlere back-office, dvs. ikke af medarbejdere i borgerservice (dog 
på nær for helbredstillæg, jf. side 4)
Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co analyse
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De analyserede områder har i varierende grad slægtskab til andre ydelsesområder i kommunerne 
såvel som Udbetaling Danmark. Herudover er der snitflader til fx de kommunale jobcentre

Analyserede områderSlægtskab til områder i kommunerne Slægtskab til områder i UDK

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk friplads

Beboerindskudslån

Fleksydelse

Begravelseshjælp

Delpension

Efterlevelseshjælp

• Enkeltydelser, ressourceydelse 

• §34, særlig bolighjælp

• Revalidering, Førtidspension*

• Ressourceydelse

• Personligt tillæg

• Pladsanvisningen, søskendetilskud og 
socialpædagogisk- og behandlingstilskud

• Frivillige lån og kautionslån

• Fleksjobtilskud og flekslønstilskud

• Ledighedsydelse

• Ingen

• Ingen

• Ingen

• Barselsdagpenge

• Førtidspension*

• Pension og varmetillæg

• Helbredstillæg i internationale sager

• Familieydelser

• Boligstøtte

• Førtidspension

• Ingen

• Førtidspension

• Efterlevelsespension

• Efterlevelseshjælp i international sager

• Ingen

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - BÆREDYGTIGHED

Vurdering

• Kontanthjælp ses ikke at 
have slægtskab til 
områder, der på 
nuværende tidspunkt 
håndteres af Udbetaling 
Danmark, men har en vis 
sammenhæng til 
varetagelsen af fx 
enkeltydelser i kommunen

• For sygedagpenge, 
helbredstillæg og 
økonomisk friplads 
gælder, at de har 
sammenhæng til både 
ydelsesområder i 
kommunerne og 
Udbetaling Danmark, 
hvorfor en overflytning kan 
indebære såvel 
stordriftsulemper for 
kommunerne og 
synergieffekter for 
Udbetaling Danmark ved 
en overflytning afhængigt 
af områdets øvrige 
organisering

• De mindre områder har 
generelt større slægtskab 
til Udbetaling Danmarks 
ydelsesområder

* Tilkendelsen af førtidspension sker I kommunen, mens udbetaling af ydelsen sker i Udbetaling Danmark. 
Kilde: Quartz+Co analyse
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Den kommunale bæredygtighed vurderes ikke at blive væsentligt påvirket ved en overflytning af de 
analyserede områder. På visse af områderne kan en samling skabe kritisk masse

Samlet vurdering

• I gennemsnit berøres ca. 
6½ årsværk pr. kommune ved 
de foreslåede overflytninger

• I lyset af den samlede 
portefølje af ydelser og den 
igangværende konsolidering 
vurderes den kommunale 
bæredygtighed generelt ikke 
at blive berørt

• Hvis kontanthjælp også 
overflyttes kan det dog give 
anledning til overvejelser om 
resterende ydelsesområder

• På 7 af 8 områder 
varetages opgaven af <1 
årsværk og varetages (på 
nær alm. helbredstillæg) af 
specialiserede medarbejdere. 
En samling af området 
vurderes at kunne skabe 
kritisk masse og mindsket 
sårbarhed i den enkelte 
kommune

• For små kommuner 
varetages selv de store 
områder med ~2 årsværk, 
hvilket kan tale for en samling

Berørte årsværk Dedikerede 
medarbejdere?

Sygedag-
penge

378 / 3,9

Helbreds-
tillæg

83 / 0,8

Økonomisk 
friplads

82 / 0,8

Beboer-
indskudslån

60 / 0,6

Begravelse
shjælp

15 / 0,2

Fleks-
ydelse

23 / 0,2

Efterlevelse
shjælp

2 / 0

Delpension 3 / 0

Typisk organisering
(i alt / gns. 
pr kommune)

�

�

�

�

�

�

�

�(  )

ydelsescenter

borgerservice

borgerservice/
børneforvaltning

borgerservice

borgerservice

ydelsescenter

borgerservice

ydelsescenter/
borgerservice

Bæredygtighed 
for kommunen

Områdernes 
bæredygtighed

• I Ydelsescenteret varetages 
typisk områder, der er knyttet 
til beskæftigelsesindsatsen, 
herunder kontanthjælp, 
sygedagpenge, ledigheds-
ydelse, revalideringsydelse, 
fleksydelse, delpension, 
enkeltydelser, udbetaling af 
godtgørelser mv.

• 4 af de besøgte kommuner 
har fortalt, at de efter 
Udbetaling Danmark fase 1 
har iværksat en konsolidering 
af ydelses-området fx ved 
integration med borgerservice, 
således at udbetalingsydelser 
og personadministration ligger 
samlet uanset målgruppe 
(pensionister, førtidspensioni-
ster, personer under 
beskæftigelsesindsatsen)

• I en enkelt af de besøgte 
kommune er Ydelsescenteret 
og Jobcenteret de facto slået 
sammen

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - BÆREDYGTIGHED

646 / 6,6I alt
* Med bæredygtighed menes, hvordan den kommunale opgaveportefølje påvirkes ved en evt. overflytning af områder til Udbetaling Danmark

Kilde: Quartz+Co analyse
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En centralisering af udvalgte opgaveområder hos Udbetaling Danmark vurderes ikke at forringe 
kvaliteten af opgaveløsningen på områderne

TVÆRGÅENDE VURDERING OG KONKLUSIONER - KVALITET

Kvalitet af opgaveløsningen på områderne kan vurder es ud 
fra forskellige parametre

Klagesager

• Antallet af klagesager varierer på områderne – særligt på de 
områder, hvor der indgår en grad af skøn. Analysen giver dog 
ikke grundlag for at vurdere kvaliteten af sagsbehandling i 
kommunerne.

• Variationerne kan – ud over kvaliteten af sagsbehandlingen –
også skyldes forskelle i, hvor meget kommunerne udfordrer 
eventuelle gråzoner i lovgivningen eller særligt karakteristika ved 
kommunens sagsportefølje

Mulighed for specialisering og opnåelse af kritisk masse

• Et bredt opgavespænd vil ofte medføre, at sagsbehandleren kan 
være udfordret på at holde sig opdateret på alle dele af 
lovgivningen

Forhold for borgerne

• En øget standardisering af sagsbehandlingen på tværs af 
kommunerne kan indebære en mere ensartet behandling af 
borgere

På blandt andet følgende områder vurderes en samlin g af 
opgaven at skabe grundlag for en specialisering, de r kan 
medføre en kvalitetsforbedring af opgaveløsningen

• Vurdering af uarbejdsdygtighed (§7) på sygedagpengeområdet

• Vurdering af selvstændiges indkomst for økonomisk friplads

• Evt. vurdering af nødvendig tandbehandling, såfremt udvidet 
helbredstillæg overflyttes

• Generel sagsbehandling på de mindre områder qua skabelse af 
kritisk masse i sagsbehandlingen

Kvaliteten af opgaveløsningen vurderes som udgangsp unkt at kunne fastholdes ved en eventuel centralise ring, forudsat at kompetencerne kan 
fastholdes ved en overflytning. På nogle områder ka n en centralisering medføre et kvalitetsløft 

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Metode for beregning af business casen og øvrige tiltag - svarende til Udbetaling Danmark I 

Business case-metode

Produkti-
vitetstab i 

kommunerne

Samlet 
ressourceforbrug 

ved en 
overflytning

Øvrige tiltagJusteret 
ressourceforbrug

UDK-specifikke 
effekter

x x
x

x
x

x
x

Ressourceforbrug 
hos UDK efter 
reformer og 

digitalisering

x

x

x

Baseline med 
potentiale for 
optimering

x

Ansigt-til-
ansigt kontakt

x

Baseline 
baseret på 
indsamlede 
ressource-
estimater*

x

• Baseline i dag 
opgjort via 
indsamlet 
ressourceforbrug 
(årsværk og 
overhead)

• Opskalering vha. 
landsdækkende 
jobindsatstal 
samt indbyggertal

• Kontrol og 
opkrævning  
medtages

• Obligatorisk 
digital 
selvbetjening 

• eIndkomst

• Konkurrence-
udsættelse
af it-systemer

(forudsætter 
særskilte analyser)

• Justeret 
baseline

• Centraliserings-
effekt (løn og 
overhead)

• Synergier hos 
Udbetaling 
Danmark ift. 
eksisterende 
opgaveområder

• Reducerede it-
omkostninger

• Ressource-
forbrug hos 
Udbetaling 
Danmark

• Baseline med 
potentiale for 
overflytning til 
Udbetaling 
Danmark

• En del af 
ressource-
basen 
vurderes pt. 
at skulle 
blive i 
kommunerne 
til ansigt-til-
ansigt 
kontakt

Øvrige tiltag: Der er ikke taget stilling til 
effekten heraf i analysen, men der er 
modelmæssigt gjort plads til det i det videre 
arbejde på området

BUSINESS CASE

• Produktivi-
tetstab i 
kommunerne 
som følge af 
overflytning 
af opgaver til 
Udbetaling 
Danmark

• Ressource-
forbruget hos 
Udbetaling 
Danmark 
samt 
kommunerne

* Der er efterfølgende identificeret visse variationer i indsamlingen af ressourceforbrug, der skyldes forskelle mellem kommunerne i hvilke 
opgaver, ydelsescentrene varetager. Quartz+Co vurderer dog, at der er tale om begrænsede delopgaver, der kan påvirke i både opad- og 
nedadgående retning, og som derfor ikke påvirker den samlede baseline væsentligt
Kilde:ATP; Quartz+Co-analyse
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Detaljering af analysemetode for etablering af ressourcebaseline

En kombination af fire målemetoder til opskalering 
af årsværk/overhead er benyttet for kontanthjælp 
og sygedagpenge …

Gennemsnitligt 
årsværksforbrug

”Klynge-baseret” 
årsværksforbrug

In
db

yg
ge

rt
al

A
nt

al
 s

ag
er

*

• På baggrund af indsamlet data er udvalgt fire 
metoder til at opskalere det indsamlede data fra 12 
kommuner til landsplan. Metoderne kombinerer: 1) 
Indbyggertal, 2) Antal sager, 3) Gennemsnitligt 
årsværksforbrug og 4) ”Klyngebaseret” 
årsværkforbrug

• For sygedagpenge og kontanthjælp er et 
gennemsnit af alle fire metoder benyttet

• For de øvrige områder er opskaleringen baseret på 
en metode: Gennemsnitligt årsværkforbrug og 
indbyggertal   

399,5
560,5

393,3
478,6

390,5
550,2

458,7 391,2

Sygedagpenge

Kontanthjælp

… og for at teste usikkerheden i de 
indsamlede data er standardafvigelsen for 
hhv. kontanthjælp og sygedagpenge beregnet

8,6%

0,9%

Standardafvigelsen udtrykt som procent af 
gns. af de fire beregningsmetoder 

• For både kontanthjælp og sygedagpenge ligger 
standardafvigelsen på et lavt og acceptabelt 
niveau

• For sygedagpenge ses et meget lavt niveau, 
dette udtrykker den høje ensartethed, der er i 
kommunerne ift. håndtering af området, samt 
at kommunerne har let ved at opgøre 
årsværkene qua organiseringen

• For kontanthjælp er afvigelsen større og 
udtrykker dels den variation, der er i kommunal 
praksis, dels at kommunerne grundet deres 
organisering har sværere ved at opgøre et 
præcist årsværksestimat

BUSINESS CASE

For de øvrige områder er indbyggertal  benyttet til  
opskalering og valideret op i mod eksisterende 
analyser og estimater 

Gennemsnitligt 
årsværksforbrug

In
db

yg
ge

rt
al

Fleksydelse

Efterlevelseshjælp

Beboerindskudslån

Begravelseshjælp

Helbredstilllæg

Delpension

Økonomisk friplads

2,0

3,5

25,0

83,9

15,0

145,2

65,0

• For Helbredstilllæg, Økonomisk friplads, 
Beboerindskudslån, Begravelseshjælp, 
Fleksydelse, Efterlevelseshjælp og Delpension 
er opkaleringen til landsbasis sket på basis af 
Indbyggertal i kommunerne, da der ikke har 
foreligget ensartede data for antal sager

• For Beboerindskudslån er der fortaget analyse af 
årsværkforbruget. Dette lå i tråd med en tidligere 
og mere omfattende analyse fra Deloitte, og 
dette estimat er derfor anvendt

• For internationale kommunale sager er der ikke 
foretaget nogen analyse af årsværkforbruget, og 
tidligere estimat fra Capacent er benyttet

* For at sikre sammenlignelighed er sager (forløb) for sygedagpenge og kontanthjælp trukket fra www.jobindsats.dk. De dækker 4. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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Den totale årsværksbase for alle 10 analyserede områder er opgjort til ~1.600 årsværk inklusive 
estimater for årsværk til kontrol og opkrævning. Det er søgt valideret i forhold til tidligere analyser

Den totale base for de berørte områder opgjort af Q uartz+Co stemmer i rimelig grad overens med tidliger e analyser

BUSINESS CASE

Område Årsværk DKK Årsværk

Kontanthjælp 512                 298.085.073    

Sygedagpenge 394                 229.164.661    389

Helbredstillæg 145                 84.549.869      

Økonomisk friplads 84                   48.853.124      115/157

 Beboerindskudslån* 65                   37.842.761      65

Int. Kommunale sager 50                   29.109.816      30-50

 Begravelseshjælp 15                   8.732.945        

Fleksydelse 25                   14.554.908      18-20

 Efterlevelseshjælp 2                     1.164.393        

Delpension 4                     2.037.687        

Årsværk der foretager sagsbehandling 1.295               754.095.237    

Årsværk der foretager kontrol 220

Årsværk der foretager opkrævning 75

Samlet årsværk forbrug 1.590               

DUT, 2007 (centraliseret under staten)

Ressourcevurderinger fra tidligere analyser

Deloitte, 2009 (de sidste 42 årsværk er I kommunens 
kontrolenhed)

Deloitte, 2009

Capacent, 2011 - dækker ikke statslige årsværk

Quart+Co estimat

 Kilde

Økonomistyrelsen 2009

* For beboerindskudslån er estimatet fra Deloittes analyse benyttet, da analysen er mere omfattende
** Basen omfatter løn og overhead, dvs. ekskl. it-omkostninger  m.v.

*** De 50 årsværk til internationale kommunale sager omfatter også 10-17 årsværk på de statslige områder (Patientombuddet, SAR, ASK)
**** Årsværk til kontrol og opkrævning omfatter alle  10 analyserede områder

Kilde: Deloitte; Capacent;  Økonomistyrelsen; ATP; DUT-beregninger; Quartz+Co-analyse
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Det indsamlede data tyder på, at større kommuner er mere effektive i deres sagsbehandling af 
kontanthjælp og sygedagpenge

Kilde: Jobindsats.dk; Quartz+Co-analyse

Størrelsessegmenterne er sammensat på baggrund af i ndbyggertal

Data fra de adspurgte kommuner er samlet i segmenter, som er 
sammensat ud fra kommunens størrelse målt på antallet af indbyggere.
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Effektiviteten i kommunerne set i forhold til sagsv olumen

På baggrund af det indsamlede data tyder det på, at kommuner med en større 
sagsvolumen er mere effektive, da de er i stand til at løse flere sager med de 
årsværk, som anvendes til sagsbehandling

Produktiviteten er beregnet som den gennemsnitlige produktivitet 
blandt kommunerne i segmentet

• Lemvig
• Billund

Små kommuner 
(<35.000 indbyggere)

• Sønderborg

• Skanderborg

• Esbjerg

• Greve

• Slagelse

• Odense

• Faxe (kun for sygedagpenge)

Mellemkommuner 
(35.000-250.000 
indbyggere)

• Aarhus

• København
Store kommuner 
(>250.000 indbyggere)

Ved at opdele kommunerne i størrelsessegmenter vise r det sig, at større kommuner er mere effektive. 
Det kan derfor antyde, at en centralisering kan øge  effektiviteten i sagsbehandlingen

Sygedagpenge: R2 =0,985
Kontanthjælp: R2 =0,960

BUSINESS CASE

* Der er efterfølgende identificeret visse variationer i indsamlingen af ressourceforbrug, der skyldes forskelle mellem kommunerne i hvilke 
opgaver, ydelsescentrene varetager. Quartz+Co vurderer dog, at der er tale om begrænsede delopgaver, der kan påvirke i både opad- og 
nedadgående retning, og som derfor ikke påvirker den samlede baseline væsentligt
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Ni ud af ti områder vurderes helt eller delvist egnede til en overflytning til Udbetaling Danmark og 
enkelte områder kræver nærmere analyse. Det har betydning for baseline

Analysens baseline for sagsbehandlingsårsværk total t*

Antal årsværk

512

718

62

1.295

Frivillig lånDele af 
helbredstillæg 

kræver nærmere 
analyse

3

Justeret baselineBaseline Kontanthjælp 
kræver nærmere 

analyse

4

2

25

15

50

62

84

394

83

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk
friplads

Begravelseshjælp

Beboerindskudslån

Delpension

Intl. Kommunale
sager

Fleksydelse

Efterlevelseshjælp

Total 719

...og fordelt på områder
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D
E

Områderne der er egnet til overflytning har en lav andel af ATA-kontakt, og for de tre største 
områder udgør det gns. 3,5%. I alt vurderes det, at ~24 årsværk bør blive i kommunerne 

Fastlæggelse af andel af årsværkene der bliver tilb age til ansigt-til-ansigt kontakt til borgere

• De vurderede områder har en lav andel af ATA-kontak t i Ydelsescenteret, og det er primært ift. den gen erelle vejledning, at ATA-kontakten finder 
sted. Behovet for ATA kontakt vurderes på tværs af områderne at være den drivende faktor for nødvendig heden af, at et antal årsværk bliver i 
kommunerne som følge af en overflytning. Der er i b eregningerne taget udgangspunkt i andelen af ansigt -til-ansigt kontakt i dag

• Den gennemførte analyse og dataindsamlingsperiode h os kommunerne viste endvidere, at det kun er i en m eget begrænset del af de nuværende 
sager, at ATA-kontakt er nødvendig for at gennemfør e sagsbehandlingerne for hhv. Sygedagpenge, Helbred stillæg og Økonomisk Friplads

4,2%

2,4%
Økonomisk 
friplads

3,5%

Syge-
dagpenge

Gennemsnit af 
de tre områder

4,0%

Helbreds-
tillæg*

Andel af den samlede tid som bruges 
med ATA-kontakt på tværs af hele 
ydelsesområdet i dag (procent)

BUSINESS CASE

Antal årsværk på områderne 
der laver ATA-kontakt  
(årsværk)

2,0

6,1

15,8

Antal årsværkene som det anbefales, at der bliver t ilbage i 
kommunerne (årsværk og procent)

Helbreds-
tillæg*

5,7 (3,5%)

Syge-
dagpenge

2,0 (2,4%)

1,0 (0,7%)

Økonomisk 
friplads

15,8 (4,0%)

De øvrige 
områder

I alt bør ca. 24 
årsværk blive i 
kommunerne til at 
håndtere ansigt-til-
ansigt kontakt til 
borgerene

* Kun dele af helbredstillæg er egnet til overflytning. Det er derfor kun den del af helbredstillæg, der vurderes egnet til overflytning,  
hvoraf der er regnet en andel til at forblive i kommunerne

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Med input fra ATP vurderes det, at ydelsesområderne har forskellige effektiviseringspotentialer, og 
områderne opdeles derfor i tre effektiviseringsgrupper med effektiviseringspotentialer fra 33% til 50% 

Forudsætninger

Effektiviseringspotentialer

• Der overføres kommunale medarbejdere på områderne Sygedagpenge og Økonomisk 
friplads til Udbetaling Danmark. Ingen medarbejdere overdrages på øvrige ydelsesområder. 
De områder, hvorpå der overføres medarbejdere, implementeres i fire af Udbetaling 
Danmarks centre (Frederikshavn, Vordingborg, Holstebro og Haderslev)

• ATP vurderer, at der kan hentes yderligere synergipotentiale ved en overflytning af områder 
svarende til DKK 20 millioner

• Der er ikke taget højde for eventuelle reduktioner i årsværk som følge af obligatorisk digital 
selvbetjening

Implementeringsomkostninger

• Ny-rekrutterede og bestående medarbejdere uddannes 1,5 måned for kontanthjælp, 1 
måned for sygedagpenge, økonomisk friplads, internationale sager samt opkrævning og 2 
uger for øvrige opgaver. På disse er der både udgift til uddannelse og løn i 
uddannelsesperioden. Overførte medarbejdere uddannes ½ måned efter overdragelse 

• Det forudsættes, at KMD kan levere de primære løsninger for flere af områderne, imens det 
forventes, at der skal tilvejebringes fire mindre udbud (for områderne begravelseshjælp, 
økonomisk friplads, beboerindskudslån og internationale opgaver)

Vurdering af effektiviseringspotentialet Vurdering af effektiviseringspotentialet

På baggrund af 1) Input fra ATP omkring deres forve ntede evne til at realisere 
effektiviseringer på områderne  i lyset af bl.a. de res  erfaring med at realisere de 
forudsatte effektiviseringer på allerede overførte områder samt 2) De detaljerede 
opgavespecificeringer og opgavesplit, er områderne blevet opdelt i tre effektiviserings-
grupper 

Effektivi-
serings-
potentiale 
gruppe 1 

Effektivi-
serings-
potentiale 
gruppe 2 

Effektivi-
serings-
potentiale 
gruppe 3

50%

40%

40%

33%

33%

50%

50%

50%

Begravelses-
hjælp

Beboer-
indskudslån

50%

Syge-
dagpenge

Helbreds-
tillæg

Økonomisk 
friplads

Delpension

Int. kommunale
sager

Fleksydelse

Efterlevelses-
hjælp

BUSINESS CASE

Kilde: ATP; Quartz+Co-analyse
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De reducerede stordriftsfordele i kommunerne som følge af overflytning til Udbetaling Danmark kan 
påvirke dels produktiviteten, dels overhead. Produktivitetstabet skønnes at udgøre i alt ~12 årsværk
Vurdering af reducerede stordriftsfordele i kommune rne* 

Produktivitets-
mæssigt tab sfa 
mindre stordrift 

Vurdering af om de 
tilbageværende 

ansatte i kommunerne 
på tilstødende 

opgaveområder bliver 
mindre effektive i 

løsningen
af deres opgaver? 

Overheadmæssigt
tab af stordrift 

Effekten af at der er 
færre ansatte at dele 

overhead og 
ledelsesatser ud på som 
følge af en overflytning 
til Udbetaling Danmark 

Ikke 
opgjort -

Opgjort

1

2

Syge-
dagpenge

Helbreds-
tillæg

Økonomisk 
friplads

Beboer-
indskudslån

Begravelse
shjælp

Fleks-
ydelse

Efterlevelse
shjælp

Delpension

Årsværk der 
kan flyttes
(i alt / gns. pr. 
kommune)

Effekt ift. arbejdsprocesser og 
informations flow - Er ATA 
kontakt mellem områderne 
afgørende for effektiviteten?

Effekt ift. kompetencer –
Forringes de ansatte på de 
omkringliggende områdes 
kompetencer?

378 / 3,9
Stort set alt kommunikation til 
andre enheder foregår via 
systemer, mail og telefon

Meget afgrænset område  
lille kompetencemæssigt 
overlap til andre områder

83 / 0,8
Noget vidensdeling til tilstødende 
områder inden for de enkelte 
teams / afdelinger

Nogen rotation og 
mulighed for 
kompetenceløft 

82/ 0,8
Noget vidensdeling til tilstødende 
områder inden for de enkelte 
teams / afdelinger

Nogen rotation og mulig-
hed for kompetenceløft 
qua bredere forståelse 

60 / 0,6
Meget begrænset behov for 
koordination med andre enheder, 
kan håndteres uden ATA kontakt

Begrænset effekt da flere 
boligrelaterede ydelser er 
overgået til UDK

15 / 0,2 Ingen vurderet effektIngen vurderet effekt

24 / 0,2
Noget vidensdeling til tilstødende 
områder inden for de enkelte 
teams / afdelinger

Nogen rotation og mulig-
hed for kompetenceløft 
qua bredere forståelse 

2 / 0 Ingen vurderet effektIngen vurderet effekt

3 / 0 Ingen vurderet effektIngen vurderet effekt

Ressource 
estimat 

0

0

5

0

5

5

5

0

3

4

0

0

1

0

4

0

Årsværki %

BUSINESS CASE

* Quartz+Co’s estimerede produktivitetstab på 5% svarer til 60 timer ud af et effektivt årsværk på 1.200 timer, dvs. ca. 2 uger årligt. Der er ikke 
indregnet stordriftstab for internationale kommunale sager

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Bruttobudgetforbedringspotentialet er på ca. 278 årsværk svarende til ca. DKK 162 millioner årligt, 
inkl. overhead. Hertil kommer potentielle besparelser på it-understøttelse m.v. og øvrige tiltag

1.295

576

439

695

152

Baseline for
sagsbehandlings-

årsværk

x
x

x

Justeret 
baseline

Budget
forbedrings-
potentialet  
(brutto) i 

kommunerne*

Årsværk til a-
t-a-kontakt
der bliver i 

kommunerne

278

Årsværk der kræver 
nye analyser 

(Kontanthjælp, 
samt dele af 

Helbredstillæg og 
Beboerindskudslån)

Ressource-
forbrug hos UDK

x

x

Effekt af 
obligatorisk 

digitalt, eIndkomst 
og konkurrence-

udsættelse

Ressource-
forbrug hos UDK 
før effekt af obl. 

digi. og eIndkomst

24

256

22

BUSINESS CASE

Helbredstilllæg

Beboerindskudslån

Int. kommunale sager

Sygedagpenge

Vurdering af budgetforbedringspotentialet 

Antal årsværk

Det samlede 
bruttopotentiale 
vurderes at være i 
størrelsesordenen 
278  årsværk 
svarende til ca. 162 
mio. kr. årligt

Hertil kommer 
potentielle yderligere 
effektiviseringer ift. 
it-understøttelse 

Effekterne af obl. 
digitalt, eIndkomst 
og konkurrence-
udsættelse skal 
ligeledes endeligt 
fastlægges

Centraliserings-
potentiale på ml. 33% 
og 50% pr. område 
samt øvrige interne 
synergier i Udbetaling 
Danmark modregnet 
for tabet af stordrift i 
kommunerne

130 årsværk 
der foretager  
kontrol og 22, 
der foretager 
opkrævning**

* De 22 årsværk angiver den beregnede forskel mellem tabet af stordrift i kommunerne (DKK7 millioner) og de yderligere synergier, som ATP 
forventer, at Udbetaling Danmark vil have ved en overflytning (,DKK 20 millioner)
**Årsværk til kontrol og opkrævning på de områder, der vurderes egnede til overflytning

Kilde: ATP; Quartz+Co-analyse
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Jura

Kunderelationer

Økonomistyring

Revision

HR-timer

Uddannelse

Løn under 
uddannelse

Arbejdspladser

Opgavesplit

Instrukser

Processer

Breve

Web

Kampagner

Særlovgivning

ATP-ressourcer

KMD

ATP-ressourcer

Leverandør-
udvikling

Det skønnes, at Udbetaling Danmarks transitionsomkostninger udgør i alt DKK 132 millioner – it-
omkostninger udgør ca. 75 millioner og implementeringsomkostninger udgør ca. 57 millioner 

Kilde: ATP, Quartz+Co-analyse 

BUSINESS CASE

Samlede transitionsomkostninger  - DKK millioner

• Transitions-
omkostningerne er 
afhængige både af antal 
områder, der overflyttes 
og antal medarbejdere 

• Størrelsen af it-
omkostninger er primært 
afhængig af antallet af 
områder, der overflyttes 
og kun i mindre grad af, 
hvor mange årsværk der 
overflyttes

• Det er næsten 
udelukkende HR-
omkostningerne, der er 
variable ift. antal årsværk, 
der overflyttes. Cirka 90% 
af HR-omkostningerne er 
variable ift. antal årsværk 

• Transitions-
omkostningerne er 
eksklusive kontanthjælp 
og kontroltrin 3

132

30

45

30

ItKundeservice

23

132

UdbudProgram

4

HRSamlet

Implementeringsomkostninger Omkostninger til it
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Flere forhold vedrørende it-drift forventes at blive positivt påvirket som følge af en mulig overflytning 
til Udbetaling Danmark, disse forhold er ikke indregnet i business casen grundet målingsmæssige 
udfordringer

Forhold vedr. it-implementering

Mulige faktorer der kan reducere omkostninger vedr.  it
• Følgende faktorer forventes at reducere it-omkostninger ved overgang fra 

kommunerne til Udbetaling Danmark
I. Storkunderabat hos KMD der sigter mod, at 

implementeringsomkostninger bliver omkostningsneutrale for 
kommunerne 

II. Harmonisering af processer giver basis for at optimere it-omkostninger 
(porto, kuvertering, print m.v.)

III. Optimeret kontraktmanagement
1. Fortolkning af eksisterende aftaler og fakturakontrol
2. Fravalg af ikke anvendt funktionalitet (fx serviceaftaler)
3. Kontraktoptimering ved ændringsanmodninger (fx konvertering til 

lovvedligehold)

Mulige faktorer der kan reducere omkostninger vedr.  udbud
• Udbud af løsninger, som ikke indgår i transitionsaftalen med KMD 

(Begravelseshjælp, Økonomisk friplads, Beboerindskud, Internationale 
opgaver)

I. Udbud af større løsninger og øget interesse for udbud.
II. ATP har etableret set-up for håndtering af udbud 

• Udbud af én samlet løsning forventes at kunne generere reducerede 
omkostninger på 10-20%. baseret på erfaringer fra tidligere udbud. Samlet 
estimeret ca. 5 mio. kr. årligt i en femårig driftsperiode

Forhold vedr. konkurrenceudsættelse

ATP forventer at kunne levere samme resultat af konkurrenceudsættelse, som 
forudsat i KOMBIT-business cases for sygedagpenge.

For sygedagpenge forventes følgende forhold at påvirke business case for 
udbuddet

I. Tilpasning af KOMBIT-udbudsmateriale vil medføre omkostninger til 
review af eksisterende udbudsmateriale og nødvendige tilpasninger. 
Forventet størrelsesorden 5 mio. kr.

II. ATP vil have lavere udgifter til implementering af nye løsninger 
(implementering i 1 vs. 98 kommuner). Forventet reducerede 
omkostninger på netto 100 mio. kr. efter implementeringsomkostninger
i ATP indregnes

III. Forventet idriftsættelse medio 2017 (samme som i KOMBIT-tidsplan) 

En række forhold vedrørende den fremtidige it-drift  vil ændre sig ved en overgang til Udbetaling Danma rk. Disse forhold er svære at måle 
endegyldigt op ift. den nuværende håndtering af opg aven i kommunerne, men nedenstående forsøger at ans kueliggøre, hvor dette potentiale kan 

ligge. Størrelsesangivelser er ATP’s estimater, og disse er ikke valideret eller indregnet i business c asen

Kilde: ATP, Quartz+Co-analyse 

BUSINESS CASE
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Udover effekten af årsværkseffektiviseringer er der på flere områder forventeligt mulighed for 
reduktion af omkostningerne som følge en af centralisering hos Udbetaling Danmark

Sygedagpenge

Helbredstillæg

Økonomisk friplads

Beboerindskudslån

Begravelseshjælp

Fleksydelse

Efterlevelseshjælp

Delpension

Årsag til besparelseOmråde hvor der er potentiale for besparelse

…...

• Der sendes i dag brev både fra kommunen og 
Udbetaling Danmark om afgørelsen – her kan 
den ene undværes

• Færre omkostninger til porto

• Det er regnskabsteknisk en svær øvelse at 
vurdere, hvordan afskrivninger og forskellige 
avancer ift. aktieindkomst skal vurderes

• Færre udgifter til revisorer ift. opgørelse af særligt 
selvstændiges og landsmænds faktiske indkomst

……

……

……

• Ansøgninger om efterlevelseshjælp følges ofte 
op med en ansøgning om Begravelseshjælp

• Eventuel synergieffekt ved integration med 
Begravelseshjælp

……

BUSINESS CASE

Vurdering af 
besparelses-
potentialet

Ikke kvantificerede områder med mulighed for bespar elser som følge af en overflytning til Udbetaling D anmark

Stort potentiale 
Lille potentiale 

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Både i absolutte og relative termer forventes det, at Udbetaling Danmark kan reducere 
omkostningerne ved en overflytning i forhold til den første overflytning af områder til Udbetaling 
Danmark

BUSINESS CASE

Sammenligning af samlede omkostninger* ift. Udbetal ing Danmark I
– DKK millioner

-67%

Implementerings-
omkostninger 

ved nuværende

132

57
(43%)

75
(57%)

Implementerings-
omkostning ved UDK I

403

245
(61%)

158
(39%)

Sammenligning af enhedsomkostninger* til Udbetaling  Danmark I 
– DKK  

Omkostning pr. 
årsværk som 

Udbetaling Danmark 
skal bruge på at 

varetage opgaven –
847 årsværk 

Omkostning pr. 
årsværk ved 

Udbetaling Danmark 
I – 1360 årsværk

-48%

155.844

67.296
(43%)

88.548
(57%)

298.519

181.481
(61%)

117.037
(39%)

Implementeringsomkostninger

Omkostninger til it

* Beregnet ved 847 årsværk i ny base og 1362 årsværk i Udbetaling Danmark I. De 847 udgøre den samlede base der skal overflyttes inkl. 
kontrol og opkrævning 

Kilde: ATP; Quartz+Co-analyse
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Efter to år vil den økonomiske effekt af en evt. overflytning være fuldt nået og udgør derefter DKK 
~162 millioner årligt. Effekter fra synergier, it og øvrige tiltag reducerer tilbagebetalingstiden yderligere

BUSINESS CASE

19,1

16,0

17,417,4
11,2

13,0
162,1

72,6

162,1

År 3

12,8

År 4

12,810,2

98,6

7,9
13,9
13,4
11,2

58,1

13,0

13,0

19,1

16,0

72,6

13,0

År 2

147,6

29,0

12,8
11,2
17,4

19,1

11,2

16,0

År 1

Nuværende vurdering af budgetforbedringspotentialet  

DKK millioner Små områder*HelbredstilllægNetto synergieffekter**

Int. kommunale sager

Beboerindskudslån

Økonomisk fripladsSygedagpengeUdbetaling Danmark 
forventer, at sygedagpenge 
kan være fuldt implementeret 
efter 15 måneder og de 
øvrige områder efter 9 
måneder

-33,4

147,6 162,1 162,1
Cash flow-effekt

Cash flow-effekt – korrigeret for  implementeringsom kostninger***

DKK millioner

* Små områder dækker her: Begravelseshjælp, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Delpension
** Angiver den beregnede forskel mellem tabet af stordrift i kommunerne og de yderligere synergier, som Udbetaling Danmark vil have ved en overflytning

*** Alt efter hvordan finansieringsmodellen opsættes kan nogle af transitionsomkostninger falde i år 0 og dermed indvirke på tilbagebetalingsperioden, 
nærværende beregning skal derfor blot ses som en mulig anskueliggørelse af Cash-flow potentialet – beregningen basere sig på at 
implementeringsomkostningerne falder i år 1, altså samme år som først år med drift. 

Kilde: Udbetaling Danmark; Quartz+Co-analyse
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-      x-12% x-9% x-6% x-3% x x+3% x+6% x+9% x+12%

y-14% 99,5             109,9            120,3            130,8            141,2            151,6            162,1            172,5            183,0            

y-12% 101,5            112,1            122,8            133,5            144,2            154,9            165,5            176,2            186,9            

y-10% 103,5            114,4            125,3            136,2            147,2            158,1            169,0            179,9            190,9            

y-8% 105,5            116,7            127,8            139,0            150,1            161,3            172,5            183,6            194,8            

y-6% 107,5            118,9            130,3            141,7            153,1            164,5            175,9            187,4            198,8            

y-4% 109,5            121,2            132,8            144,5            156,1            167,8            179,4            191,1            202,7            

y-2% 111,5            123,4            135,3            147,2            159,1            171,0            182,9            194,8            206,7            

y 113,5            125,7            137,8            149,9            162,1            174,2            186,3            198,5            210,6            

y+2% 115,5            127,9            140,3            152,7            165,1            177,4            189,8            202,2            214,6            

y+4% 117,5            130,2            142,8            155,4            168,0            180,7            193,3            205,9            218,5            

y+6% 119,6            132,4            145,3            158,1            171,0            183,9            196,7            209,6            222,5            

y+8% 121,6            134,7            147,8            160,9            174,0            187,1            200,2            213,3            226,4            

y+10% 123,6            136,9            150,3            163,6            177,0            190,3            203,7            217,0            230,4            

y+12% 125,6            139,2            152,8            166,4            180,0            193,5            207,1            220,7            234,3            

y+14% 127,6            141,4            155,3            169,1            182,9            196,8            210,6            224,4            238,3            

Æ
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%
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Ændring i besparelseprocent pr. område 

De udførte beregninger er afhængige af effektiviseringsprocent pr. område og årsværkforbruget, 
Men potentialet er højt – selv ved lavere effektiviseringsprocenter og lavere årsværkestimater vil 
casen have en tilbagebetalingstid på under 1½ år 

• For at teste sensitiviteten i de udførte beregninge r er nedenstående tabel opstillet, hvor hhv. effekt iviseringsprocenten pr. område og 
årsværkforbruget pr. område er bliver justeret ift.  de fundne værdier. Derved testes hvad ændringerne vil betyde i forhold til de potentielle 
effektiviseringer

• Fx vil en 10% reduktion af årsværkforbruget  samtid igt med en 9 procentpoint reduktion af effektiviser ingspotentialet  betyde, at den mulige 
årlige  gevinst bliver reduceret fra DKK 162 millio ner til DKK 114 millioner, men tilbagebetalingsperi oden vil stadig være på under 1½ år

Sensitivitet beregning for alle områderne* (x angiver effektiviseringsprocent per område, y angiver årsværk forbruget pr område) (DKK millioner)  

BUSINESS CASE

* Nærværende sensitivitetsberegning inddrager både effektiviseringseffekten pr. ydelsesområde samt nettoeffekten af hhv. synergier hos 
Udbetaling Danmark og tab af stordrift i kommunerne

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Budgetforbedringspotentialet er foreløbigt vurderet til 256 årsværk ved en eventuel overflytning af de 
9 områder

3,5

2,0

Total 783,3

Delpension

Efterlevelses-
hjælp

Fleksydelse 25,0

Begravelses-
hjælp

15,0

Int. kommunale sager 50,0

Beboer
indskudslån

65,0

Økonomisk friplads 83,9

Helbredstilllæg 145,2

Sygedagpenge 393,6

Vurdering af baseline pr. område for de 9 områder, som vurderes helt eller delvist at kunne overflytte s (årsværk)*

Baseline baseret 
på indsamlet 
ressourceforbrug

Normering med 
potentiale for 
overflytning til 
Udbetaling Danmark

BUSINESS CASE

1,7

1,0

7,2

124,7

19,3

29,9

32,8

27,5

256,0

12,1

Budgetforbedrings-
potentialet 

1,7

1,0

7,2

438,8

12,1

29,0

29,9

49,1

55,7

253,2

3,4

1,9

694,8

24,1

14,5

48,3

59,7

81,9

83,2

377,9

Baseline korrigeret for 
årsværk, der skal forblive i 
kommunerne**

* Eksklusive årsværk til opkrævning og kontrol samt effekt af produktivitetstab i kommunerne  og yderligere synergier i Udbetaling Danmark
** Til ansigt-til-ansigt kontakt eller hvor området forudsætter nærmere analyse i forhold til en eventuel overflytning

Kilde: Quartz+Co-analyse
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Det er på baggrund af analysen ikke muligt entydigt at vurdere, om kontanthjælp er egnet til en 
overflytning til Udbetaling Danmark 

Kontanthjælp som forsørgelsesydelse vurderes i et vist omfang at være 
standardiserbar , men der er store variationer i opgavetilrettelæggelsen

Der kan ikke drages entydige konklusioner omkring kvalitet og 
bæredygtighed ved en overflytning til Udbetaling Danmark

• Varetagelsen af kontanthjælpsområdet udgør en væsentlig del af 
ressourceforbruget i kommunernes ydelsescentre

• Medarbejderne varetager typisk også sagsbehandlingen af andre tilstødende 
ydelser til kontanthjælp såsom enkeltydelser – dog varetager enkelte 
kommuner sagsbehandling af enkeltydelser i fx Socialforvaltningen, som 
derved er adskilt fra sagsbehandlingen af kontanthjælp

• En overflytning af kontanthjælp til Udbetaling Danmark kan berøre den 
kommunale bæredygtighed i negativ retning 

• Den helhedsorienterede vejledning af kontakthjælpsmodtagere kan blive 
vanskeliggjort ved en overflytning af dele af ydelsesudbetalingen til 
Udbetaling Danmark

Der er en del personlige henvendelser fra borgere  – og vurderingen af 
behovet for ansigt-til-ansigt-kontakt varierer mellem kommuner

• Tildeling og sanktionering af kontanthjælp er baseret på både objektive og 
skønsmæssige kriterier

• Mange forløb har løbende ændringer, og modtagerne er ofte også i berøring 
med andre ydelser, bl.a. enkeltydelser. Nogle skal have hurtig udbetaling.

• Ansøgninger bliver i dag primært leveret på papir. Dog foretages forsøg med 
digital selvbetjening i flere kommuner, og området er med i 4. bølge af 
obligatorisk digital selvbetjening

• Stor variation i opgavetilrettelæggelsen mellem kommunerne i forhold til 
borgerkontakt. Københavns Kommune har samlet ydelsesudbetalingen i en 
backoffice-funktion, som udgangspunkt uden mulighed for personlig kontakt

• Fastholdelsen af tilkendelse af kontanthjælp i kommunerne og løbende 
ændringer i ydelsesudbetalingen vanskeliggør entydige opgavesplit

• Set i forhold til andre områder er der relativt meget ansigt-til-ansigt-
kontakt til borgeren på kontanthjælpsområdet – men dog mest i 
forbindelse med vejledning og ansøgning

• 15-40% er under administration

Det samlede ressourceforbrug på kontanthjælpsområdet estimeres til 
485-540 årsværk, og det er dermed det største af de analyserede områder

27%

Opfølgning

9%

64%

Løbende 
ændringer

i aktive sager

13%

26%

62%

Udbetaling og 
efterregulering

13%

24%

63%

Sagsbehandling 
af nye sager

32%

23%

45%

Generel vejl.

46%

54%

Sagsbehandlingstid uden borgerkontakt

Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

Øvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)

KONTANTHJÆLP – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

Antal årsværk i sagsbehandlingen

Total

485-540

Opfølgning

120-140

Løbende 
ændringer

110-120

Udbetaling, 
efterreglering

80-90

Nye ans. 
kontanthjælp

130-140

Generel 
vejledning

45-50

Der er en del personlige henvendelser fra borgere , og i forhold til andre 
områder vurderes der at være et relativt stort behov herfor

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Formålet med kontanthjælp er at skabe et sikkerhedsnet for personer, som ikke på anden måde kan 
forsøge sig selv. Tilkendelsen er baseret på både objektive og skønsmæssige kriterier

Objektivitet i sagsbehandlingen

Objektive kriterier
• Alder
• Formuekrav (>10.000 kr. for enlige eller >20.000 kr. for ægtefæller, jf. dog 

nedenfor)
• Evt. indkomst som skal fraregnes
• Evt. forsørgerpligt og bopæl
• Evt. dokumenteret psykisk lidelse eller graviditet

Skønsmæssige elementer
• Vurdering af social begivenhed (fx sygdom, arbejdsløshed, samlivsophør)
• Evt. vurdering af nødvendig formue
• Vurdering af samlivs-/bopælsstatus (ægteskabslignende samliv)
• Afgørelse om visitationskategori (foregår i jobcenteret)
• Vurdering af  om borger står til rådighed for arbejdsmarkedet (indstilles af 

jobcenteret, men ydelsescenteret træffer afgørelsen)

* Med kontanthjælpsreformen indføres en sondring mellem kontanthjælp og uddannelseshjælp, der begge i analysen er omfattet af begrebet 
kontanthjælp

Kilde: Beskæftigelsesministeriet; Quartz+Co-analyse

Finansiering af kontanthjælpsydelsen

Kommunerne afholder alle udgifter til vejledning, sagsbehandling, opfølgning 
og øvrig administration.

Staten yder en delvis refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter til 
kontanthjælp/uddannelsesydelse og særlig støtte

• I aktive perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 
refunderes 50% og ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering 
refunderes 30%. I passive perioder refunderer staten 30%

Formålet med de forskellige satser er at give kommunerne et incitament til 
at gøre en aktiv indsats for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet

KONTANTHJÆLP - REGELGRUNDLAG

Kontanthjælpsordningen* er reguleret i Lov om Aktiv Socialpolitik og har til 
formål at

1. Sikre, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et 
arbejde, får hjælp til forsørgelse

2. Skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde 
kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie 

Kontanthjælp er reguleret i lovens kapitel 4. Hertil kommer hjælp i særlige 
tilfælde (enkeltydelser), som er reguleret i lovens kapitel 10.

Reglernes indhold overordnet set

• Kontanthjælp er en forsørgelsesydelse, der ydes i de tilfælde, hvor 
borgeren har været ude for en social begivenhed (fx sygdom, 
arbejdsløshed, samlivsophør), der har medført, at borgeren ikke længere 
er i stand til at sørge for sig selv eller sin familie, og hvor behovet ikke 
dækkes af andre ydelser

• Med kontanthjælpsreformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 
år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne gruppe 
modtager i stedet uddannelseshjælp og evt. aktivitetstillæg

• Ydelserne er betinget af, at ansøgeren står til rådighed for 
arbejdsmarkedet/uddannelse og tager imod et rimeligt tilbud om 
beskæftigelse, uddannelse eller integrationsforløb, med mindre borgeren 
under særlige omstændigheder er fritaget

• Det betyder, at borgeren kan sanktioneres og trækkes i ydelse, såfremt 
borgeren fx udebliver fra et aktiveringstilbud eller lignende, hvilket kan give 
anledning til løbende ændringer i ydelsesudbetalingen i den enkelte sag

• Kontanthjælp er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, men der er ikke 
en fastsat grænse for, hvor længe man kan være på ydelsen

Formål og lovgrundlag
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En sag starter i jobcentret og overgår herefter til ydelsescentret, der tilkender kontanthjælp. 
Jobcentret står for aktiverings- og uddannelsesforløb mv., mens ydelsescenteret afgør sanktionering

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Andre aktører

KONTANTHJÆLP – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Arbejdsdeling mellem 
jobcenter og ydelsescenter
I Lov om ansvaret for og styringen 
af den aktive beskæftigelses-
indsats fremgår det, at der skal 
være en adskillelse af den 
kommunale beskæftigelsesindsats 
og ydelsesudbetalingen.

Adskillelsen bunder i, at man fra 
lovgivers side ønsker at sikre, at 
alle borgere får den beskæftigel-
sesindsats, de har behov for, 
uafhængigt af ydelser eller sociale 
tilbud.

I praksis har kommunerne derfor 
organiseret området i et ydelses-
center, hvorfra ydelsen udbetales 
og et jobcenter, hvorfra den aktive 
beskæftigelsesindsats foregår –
og borgeren er således en sag 
både i jobcenteret og ydelses-
centeret. 

I nogle frikommuner har man ud 
fra et ressourcemæssigt og 
serviceperspektiv forsøgt at samle 
sagsbehandlingen ét sted.

Sag 
afsluttes

jobcenter

Igangsættelse og 
opfølgning på aktivering

Vurderer og indstiller
• Opfyldelse af rådigheds-

forpligtelse
• Om passende jobtilbud er 

givet?

jobcenter

Borger melder 
sig ledig

• Afgørelse om 
visiteringskategori

• Evt. udlevering af 
ansøgningsskema

ydelsescenter

Vurdering af ansøgning 
og opstart af udbetaling

Afgørelser om
• Tildeling af ydelse og 

beregning af sats
• Særlig støtte (§34) og 

enkeltydelser
• Sanktioner (på baggrund af 

indstilling fra jobcenter)
• Regulering af ydelse 

(indstilling fra jobcenter)

Sagsbehandlerne i ydelsescenteret træffer hovedpart en af afgørelserne i kontanthjælpssager. Flere afgø relser  såsom 
eventuel sanktionering af borgene træffes på baggru nd af en indstilling, som er foretaget i jobcentere t

Andre forvaltninger
• borgerservice
• Boligområdet
• Børne- og 

ungeområdet
• Socialområdet

Bedrageri/kontrol-
gruppe

• Samarbejde mellem 
ydelsescenter og 
kontrolenhed i sager 
om snyd eller 
mistanke om snyd

Udbetaling Danmark

• I visse sager fx hvis 
en kontanthjælps-
modtager skal 
fratrækkes 
børnebidrag
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Kontanthjælpsområdet er typisk organiseret i et samlet team i ydelsescenteret, hvor kontanthjælp er 
hovedområdet. Som oftest er der ikke specialisering inden for delområder

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 

OpgavetilrettelæggelseOrganisering

Typisk organiseret i et samlet team

• Kommunernes tilrettelæggelse af ydelsesudbetaling på kontanthjælps-
området er typisk organiseret i et team af medarbejdere, som varetager alle 
opgaver vedrørende kontanthjælp. 

• Da området har en nær sammenhæng til engangshjælp og enkeltydelser, 
har flere kommuner valgt at organisere sig således, at sagsbehandlerne i 
ydelsescenteret også varetager disse ydelsesområder.

• I varierende omfang varetager teamet også andre ydelsesområder, som 
eksempelvis revalidering eller ledighedsydelse. 

• Typisk er teamet forankret som en del af et samlet ydelsescenter, men kan 
også være organiseret som en del af borgerservice. 

Variation i opgavetilrettelæggelsen inden for teame t

• Analysen viser, at der er nogen variation i kommunernes konkrete 
opgave-tilrettelæggelse inden for kontanthjælpsteamet. 

• Forskellene består primært i, hvorvidt sagerne fordeles ud fra CPR-
numre, hvor hver sagsbehandler har et "end-to-end"-ansvar for den 
samlede sag, eller om sagsbehandlerne deler ansvaret for sagerne, så fx 
nogle medarbejdere sagsbehandler selve kontanthjælpsydelsen, mens 
andre sagsbehandler fx enkeltydelser. 

• De fleste kommuner er organiseret således, at kontanthjælpsmodtageren 
har en fast sagsbehandler gennem hele forløbet, hvilket primært 
begrundes ud fra et hensyn om at kende borgeren frem for at være 
specialiseret i ydelsen.

Specialisering inden for området, men ikke delområd er

• Sagsbehandling af kontanthjælp varetages af medarbejdere, som er 
specialiserede inden for kontanthjælpsområdet, men i de fleste kommuner 
specialiserer medarbejderne sig ikke inden for særlige dele af området

• I Københavns Kommune sås dog en vis specialisering, der blev begrundet ud 
fra områdets kompleksitet og hyppige lovændringer

Medarbejderne er altovervejende HK’ere med relativt  høj anciennitet
• 80% af  medarbejderne i kommunernes administration af kontanthjælp er 

HK’ere, og resten er primært socialrådgivere 
• I alle adspurgte kommuner har medarbejderne en gennemsnitlig anciennitet 

på minimum 3 år

Medarbejdere og kompetencer

Bæredygtighed

Sagsbehandling af kontanthjælp varetages ofte i et samlet team, der 
også i en række kommuner varetager sagsbehandling af engangshjælp 
og enkeltydelser. 

Samtidig varetages en række afgørelser på kontanthjælpsområdet i 
ydelsescenteret (fx tilkendelse og sanktionering). 

Såfremt alle eller nogle afgørelser på kontanthjælpsområdet skal forblive 
i kommunerne, kan en overflytning af andre dele af kontanthjælp 
indebære kommunale stordriftsulemper, da det kan skabe en adskillelse i 
administrationen af kontanthjælp, som den foregår i dag, og samtidig for 
nogle kommuner adskiller administrationen af kontanthjælp fra særligt 
enkeltydelser.

KONTANTHJÆLP – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Den største variation i opgavetilrettelæggelsen findes inden for anvendelsen af ansigt-til-ansigt-
kontakt i sagsbehandlingen, behandling af tillægsydelser og administration af modtagernes økonomi

Brug af ansigt-til-ansigt kontakt

Variationen i den kommunale praksis varierer i 
forhold til brugen af ansigt-til-ansigt-kontakt i 
sagsbehandlingen. Variationen spænder fra 
kommuner, der som udgangspunkt ikke giver 
mulighed for, at borgeren kan henvende sig 
personligt, til kommuner der indkalder alle 
borgere til en personlig samtale i forbindelse 
med opstarten af en kontanthjælpssag.

Behandling af enkeltydelser og §34

Tilgangen til sagsbehandling af fx enkeltydelser, 
og særligt bolighjælp (§34) varierer mellem 
kommuner. Flere kommuner behandler 
ansøgningen om kontanthjælp separat fra 
ansøgninger om enkeltydelser fra samme 
borger, og enkelte kommuner behandler endda 
opgaven i en separat enhed. I andre kommuner 
er processen integreret, så sagsbehandleren 
først foretager en vurdering af, om der skal 
tildeles kontanthjælp og dernæst, om der kan 
gives yderligere tilskud i form af andre ydelser.

Administration af modtagerens økonomi

I nogle kommuner administrerer man kun den 
mest nødvendige del af borgernes økonomi, der 
dækker udgifter, som til husleje, vand, varme og 
el.  Andre kommuner laver specialiserede 
budgetter, som tilpasses den enkelte borgers 
behov og udgifter – særligt med henblik på at 
opnå en mulig besparelse på enkeltydelser, fordi 
borgeren derved får hjælp til at sparre op

KONTANTHJÆLP – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Case: Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune kan alle borgere henvende sig i ydelsescenterets skranke og få bistand til at 
udfyldelse ansøgningen til kontanthjælp. I januar 2014 er der igangsat forsøg med digital selvbetjening 
af ansøgninger for at lette denne proces. Herefter indkaldes ansøgere, som ikke har indgivet en digital 
ansøgning, til en personlig samtale med en sagsbehandler i Ydelsescenteret i forbindelse med 
behandling af ansøgningen. Formålet med samtalen er dels at orientere om borgerens forpligtelser 
som kontanthjælpsmodtager og dels for at kontrollere, om borgeren har indgivet korrekte oplysninger, 
fx vedrørende borgerens formue, mv.

Kontanthjælpsmodtageren har den samme sagsbehandler gennem hele forløbet, som både sags-
behandler kontanthjælp og eventuelle enkeltydelser. Det sker ud fra en vurdering af, at det er 
hensigtsmæssigt at kende borgerens forhold ‘hele vejen rundt’. I Sønderborg Kommune sker der derfor 
ikke en specialisering inden for enkeltydelser.

Case: Københavns Kommune

Københavns Kommune har som udgangspunkt lukket for borgeradgangen til ydelsescenteret, og 
kommunikationen med borgeren foregår således telefonisk og skriftligt. Borgerne kan få vejledning om 
kontanthjælp i borgerservice eller i en ydelsescenterskranke, som er placeret i jobcenteret, og som via 
to ordinært ansatte og et antal seniorjobbere kan hjælpe med generel vejledning. Borgerne kan ved 
særlige forespørgsler og situationer arrangere et videomøde med sagsbehandlerne fra ydelsescentret. 
Anvendelsen af videomøde har dog været meget begrænset. Københavns Kommune har derudover 
etableret et it-værksted hvor særligt it-svage borgere, som kan få hjælp til at gennemføre den digitale 
ansøgning, såfremt de ikke er i stand til det uden hjælp. 

Håndteringen af enkelt ydelser, som i en række andre kommuner typisk håndteres sammen med 
kontanthjælpssagbehandlingen, bliver i København håndteret i Socialforvaltningen

Efter ydelsescentrets egne medarbejderes vurdering er erfaringerne med kravet om digitale ansøgning 
og lukning for ansigt-til-ansigt-borgerkontakt gode og har ikke givet flere ansøgninger med fejl og 
manglende informationer.

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Overordnet proces for kontanthjælpsområdet

Borger-
service

SAGSBEHANDLING 
AF NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE 
ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Oplysning af sag
• Social begivenhed
• Indkomst
• Formue 
• Aktivitetskrav
• Civilstatus
• Vurdering af tidligere 

sanktionering
• Visitationskategori (fra 

jobcenter) samt 
afgørelse om sats

Job-
centeret

Ydelses-
centeret

Ydelses-
center

jobcenter
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• Udbetaling gennem 
udbetalingssystem

• Opkrævning ved 
efterregulering, fx ved 
uretmæssigt udbetalt 
ydelse

• Evt. administration af 
borgerens ydelse

• Start og stop af 
kontanthjælp

• Delvis i arbejde

• Sanktioneringer

• Ændring i visitations-
kategori

• Ændring i civilstatus, 
alder og forsørger-
status

• Ændring i opholds-
tilladelse

YDELSESCENTERET
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GENEREL 
VEJLEDNING

JOBCENTERET

Andel af 
sagsbehandling

23 4532

Sagsbehandlingstid uden borgerkontaktØvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

24 6313 26 6113 27 6494555

Årsværk for 
hver delproces 
på landsplan

45-50 130-140 80-90 110-120 120-140

Ressourceforbruget fordelt på delprocesser i den sa mlede arbejdsgang

ILLUSTRATIV
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OPFØLGNING*
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* Opfølgningsindsatsen svarer til kontroltrin 1 og 2 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet; Quartz+Co-analyse



57

Ved sagsbehandling af en ny kontanthjælpssag vurderes det først, om 
betingelser for at modtage ydelsen er overholdt og herefter beregnes satsen

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Beregner sats
Vurderer opfyldelse af 
betingelser

Modtager ansøgning og 
oplyser sag

Træffer afgørelse og 
sætter til udbetaling

Behandling af 
klagesager

321 4 5

• Modtager ansøgning og 
kontrollerer, at alle 
oplysninger er med

• Oplyser om borgerens 
oplysningspligt

• Vurderer om betingelser 
er opfyldt (har borgeren 
været udsat for en social 
begivenhed, 
undersøgelse af 
statsborgerskab, civil- og 
forsørgerstatus

• Kontrollerer oplysningers 
rigtighed

• Beregner 
kontanthjælpssats

• Vurderer evt. mulighed 
for enkeltydelser, 
engangshjælp, §34-
tillæg, bidragspligt m.v.

• Træffer afgørelse om 
kontanthjælp, §34-tillæg, 
§ 25a, samliv, 
bidragspligt, 
enkeltydelser

• Evt. partshøring
• Effektiviserer evt. 

tidligere ikke-
effektiviserede sanktioner 
(genansøgning inden 3. 
måneder) 

• Sender afgørelse
og klagevejledning

• Ved klage over 
afgørelse gennemføres 
klagesagsbehandling

• Revurdering  af 
borgerens baggrund

• Såfremt kommunens 
afgørelse fastholdes 
fremsendes klagen til 
Ankestyrelsen

Borgeren har meldt sig 
ledig i jobcenteret

Visitationskategori fra 
Jobcenteret

Borger 
Service

SAGSBEHANDLING 
AF NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE 
ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Jobcenteret Ydelses-
centeret

Administrativt Borgerrettet

OPFØLGNING

YDELSESCENTERET
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Oplysning af sag

Social begivenhed

Indkomst

Formue 

Aktivitetskrav

Civilstatus

Udbetaling 
gennem 
udbetalingssystem

Opkrævning ved 
efterreguleringer

Administration af 
borgerens ydelse

Start og stop af 
kontanthjælp
Delvis i arbjde
Sanktioneringer
Ændring i 
visitationskategori
Ændring i 
civilstatus, alder og 
forsøgrerstatus
Ændring i 
opholdstilladelse

JOBCENTER

BORGER

Borger henter ansøgningsskema 
via kommunens hjemmeside, 
borger.dk eller i job- eller 
ydelsescentret

Afgørelse samt klagevejledning 
sendes til borgeren

Evt. partshøring

Nogle kommuner 
indkalder borgere til en 
personlig samtale ved 
opstart af sagen

ILLUSTRATIV
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Ydelsen udbetales til borgeren, og hvis der sker ændringer i beregningsgrundlaget 
foretages en regulering, som i nogle tilfælde kan føre til en opkrævning

* Opkrævning foregår typisk i en selvstændig opkrævningsenhed
Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Advis fra jobcenter ved 
ændringer/indstilling 
omkring sanktionering fra 
jobcenter (foretager også 
partshøring)

Træffer afgørelse
Vurderer behov for 
efterregulering

Udbetaler ydelse Udbetaling/opkrævning Behandling af klagesager

321 4 5

• Udbetaler ydelse – i enkelte 
tilfælde ved dag-til-dag-
ekspedition

• I administrationssager 
betales borgerens udgifter 
til fx husleje

• Modtager advis fra 
jobcenter om ændring
(i nogle tilfælde opstår 
ændring i ydelsescenter)

• Beregner efterregulering
• Evt. partshøring hvis 

Jobcenteret ikke har 
partshørt

• Træffer afgørelse og 
sender afgørelse og 
klagevejledning til 
borger

• Sætter sag til 
udbetaling hhv. 
opkrævning*

• Sender til inkasso hvis 
nødvendigt

• Ved klage over 
afgørelse gennemføres 
klagesagsbehandling

• Revurdering  af 
borgerens baggrund

• Såfremt kommunens 
afgørelse fastholdes 
fremsendes klagen til 
Ankestyrelsen

Borger 
Service

SAGSBEHANDLING 
AF NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE 
ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Jobcenteret Ydelses-
centeret

Administrativt Borgerrettet
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Oplysning af sag

Social begivenhed

Indkomst

Formue 

Aktivitetskrav

Civilstatus

Udbetaling 
gennem 
udbetalingssystem

Opkrævning ved 
efterreguleringer

Administration af 
borgerens ydelse

Start og stop af 
kontanthjælp
Delvis i arbjde
Sanktioneringer
Ændring i 
visitationskategori
Ændring i 
civilstatus, alder og 
forsøgrerstatus
Ændring i 
opholdstilladelse

JOBCENTER

BORGER                 

Partshøring ved evt. 
sanktionering

ILLUSTRATIV
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Mange kontanthjælpssager indebærer løbende ændringer i udbetalingen, fx hvis 
borgeren starter i job eller uretmæssigt udebliver fra aktivitetstilbud

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Ydelsescentret modtager 
advis fra jobcenter om 
ændringer vedrørende 
beskæftigelsesindsatsen

UdbetalingTræffer afgørelse
Modtager melding om 
ændring (sanktionering mv.)

Evt. lukker sag Behandling af klagesager

321 4 5

• Modtager henvendelse fra 
borger om ændringer

• Modtager advis fra 
jobcenter om ændring 
(jobcenteret partshører)

• Ændringer konstateret ved 
sagsopfølgning, herunder 
partshøring

• Træffer og sender 
afgørelse og 
klagevejledning til 
borgeren

• Starter/ændrer/stopper 
udbetaling i udbetalings-
systemet

• Ændret kontering efter 
ydelsestyper (høj og lav 
refusion)

• Lukker sag fx hvis 
borgeren påbegynder 
beskæftigelse eller 
kan forsøge sig selv 
på andre måder

• Ved klage over afgørelse  
gennemføres 
klagesagsbehandling

• Revurdering af baggrund
• Såfremt kommunens 

afgørelse fastholdes 
fremsendes klagen til 
Ankestyrelsen

Borger 
Service
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Oplysning af sag

Social begivenhed

Indkomst

Formue 

Aktivitetskrav

Civilstatus

Udbetaling 
gennem 
udbetalingssystem

Opkrævning ved 
efterreguleringer

Administration af 
borgerens ydelse

Start og stop af 
kontanthjælp
Delvis i arbjde
Sanktioneringer
Ændring i 
visitationskategori
Ændring i 
civilstatus, alder og 
forsøgrerstatus
Ændring i 
opholdstilladelse

JOBCENTER

BORGER

Mange løbende ændringer, fx:

Ændring i civilstand (gift eller flytter sammen med en i alderen 25+). Kræver undersøgelse af samliv, samlevers økonomiske 
oplysninger samt alder, så en samberegning kan gennemføres og gensidig forsørgerpligt kan pålægges. Partshøring 
gennemføres af Ydelsescentret. Hertil kan ændringer i samlevers informationer medføre ændringer.

Ændring som følge af ansøgers alder og dermed visitationskategori, forsørgerstatus, familieforøgelse, ny takst (særlig 
udfordring, hvis barn er tvangsanbragt), opholdsgrundlag samt i forhold til ophold i udlandet. Skal træffe afgørelse om 
hvorvidt en af undtagelsesbestemmelserne for at kunne opholde sig i udlandet med kontanthjælp er opfyldt, jf. LAS §5

Ændring pga. tilbagebetalingskrav fordi ydelsen er modtaget med urette.

Ændring i boligforhold (vurdering af LAS § 34), afsoning af fængselsdom, borger surrogatfængsles på psykiatrisk hospital, 
borgeren flytter på krisecenter, langvarigt indlæggelse på hospital.

Ændring hvis borger får arbejde i kontanthjælpsperioden (fradrag for arbejdsindtægter).

Borger henvender sig 
med ændringer i sagen

Modtager ydelse

ILLUSTRATIV
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Opfølgningsindsatsen* har bl.a. til formål at sikre, at der følges op på ændringer 
i borgerens forhold, som borgeren ikke har givet besked om

* Opfølgning i forhold til beskæftigelsesindsatsen ligger i Jobcenteret
** P-data referer til registre over virksomheder og deres ansatte

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

ILLUSTRATIV

Evt. indrapportering til 
kontrolenhed

Vurderer behov for 
opfølgning og træffer 
afgørelse

Opslag og udtræk af 
lister

321

• Opfølgning hver 3. måned på 
formueopgørelser m.v.

• Daglig/løbende kontrol af e-
indkomst advis og p-data** 
advis samt §§10 og 11

• Ændring i sag såfremt 
opfølgning giver 
anledning hertil, jf. 
procestegning

• Sender til kontrolenhed 
hvis det skønnes, at der 
kan være tale om socialt 
bedrageri

• Sender til politiet hvis det 
vurderes, at det er socialt 
bedrageri

Borger 
Service
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Oplysning af sag

Social begivenhed

Indkomst

Formue 

Aktivitetskrav

Civilstatus

Udbetaling 
gennem 
udbetalingssystem

Opkrævning ved 
efterreguleringer

Administration af 
borgerens ydelse

Start og stop af 
kontanthjælp
Delvis i arbjde
Sanktioneringer
Ændring i 
visitationskategori
Ændring i 
civilstatus, alder og 
forsøgrerstatus
Ændring i 
opholdstilladelse

JOBCENTER

BORGER

Evt. partshøring

KONTANTHJÆLP – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Kontanthjælpsområdet har sin primære snitflade til jobcenteret, men 
sagsbehandlerne samarbejder også ofte med borgerservice og boligforeninger

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Ydelsescentret samarbejder primært med jobcenteret,  men også med en lang række aktører inden for og ud en for kommunen

Jobcenteret

borgerservice

Boligområdet

Børne- og ungeområdet

Socialområdet

Sygehuse

Distriktspsykiatrien

Læger, speciallæger, 
psykologer osv.

Virksomheder

Udbetaling Danmark

I KOMMUNEN

Organisationer og foreninger

UDENFOR KOMMUNEN

Kontakt Kanal (procent)

17

37

54

29

63

36

5113 19

33 5

14 56 1

64

13 32 1

12 50 1

Telefon It-system

E-mailPersonligt

77

60

23

65

63

16

78

40

61

2017

12

23

18 17

IngenOfte

• Særligt samarbejde om sanktioner og hastesager

• Generel vejledning, udfyldning af skemaer og kontrol for socialt bedrageri

• Samarbejde om at finde billige boliger til kontanthjælpsmodtagere

• Relevant i de sager hvor børn eller unge er involveret

• Sager hvor kontanthjælpsmodtageren har særlige sociale behov

• Hvis borgeren er eller skal indlægges

• Kontanthjælpsmodtagere som er psykisk syge og behøver hjælp til forløbet 

• Hvis modtagere ikke selv evner at stå for kontakten til læge eller psykolog

• Kontakt til fx elselskaber og vandværker hvis der er lukket for strøm eller vand

• Eksempelvis i sager hvor modtageren får børnebidrag, som skal modregnes

• Samarbejde med boligforeninger især hvis der er huslejerestance

Samarbejde omkring

Sundhedsområdet • I nogle tilfælde har kontanthjælpsmodtageren brug for lægefaglig hjælp

KONTANTHJÆLP – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER

Sagsbehandlerne i ydelsescenteret samarbejder med m ange aktører både inden for og uden for kommunen. D en vigtigste samarbejdspartner er 
jobcenteret, som varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgeren. Kontakten sker primært via it, men også i nogle tilfælde personligt
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Kontanthjælpsområdet har en række snitflader til andre ydelser og overlap med enkeltydelser, og 
mange af modtagerne bevæger sig også ind og ud af beskæftigelse eller uddannelse

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Kontanthjælp

Enkeltydels
erEnkeltydelser

Administr.  
(15-40% af 
modtagere)

§34 særlig 
støtte

Snitflader til andre ydelser Arbejdsmarkedsstatus før og efter kontanthjælpsforl øb 

Hovedparten af de borgere, som modtager kontanthjælp, afslutter deres 
forløb ved at komme i beskæftigelse. Det gælder i særlig grad borgere, som 
var i beskæftigelse, før de modtog kontanthjælp. 
Borgere, som modtog SU eller sygedagpenge forud for kontanthjælp, har 
forholdsvis stor sandsynlighed for at vende tilbage til den samme ydelse.

KONTANTHJÆLP – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER

1%

43%

1%4%

43%

24%

3%
15%

86%

91.139

6%
1%

5%

SU

25.127

52%

15%

10.604

Beskæftigede

2%

Sygedagpenge

SU

Sygedagpenge

Andet

Permanent forsørgelse

Beskæftigelse

Arbejdsmarkedsstatus før kontanthjælp

Kontanthjælpsmodtagere bevæger sig ofte ind og ud af 
kontanthjælpssystemet, fx ind og ud af beskæftigelse eller SU. En større 
andel modtager også enkeltydelser. 

Ved en eventuel overflytning af kontanthjælpsområdet vil der skulle tages 
stilling til snitflader til andre ydelser – både af hensyn til at sikre en effektiv 
sagsbehandling, af hensyn til borgeren og af hensyn til den kommunale 
bæredygtighed. Dette vanskeliggør etablering af et hensigtsmæssigt 
opgavesplit i denne analyse. 
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Der er mange personlige henvendelser på kontanthjælpsområdet og en ringe digitaliseringsgrad -
Behovet for ATA-kontakt vurderes at være relativt højt sammenlignet med andre områder

70% af kontanthjælpsmodtagerne vurderes at have and re problemer end ledighed og har et relativt stort behov for ansigt-til-ansigt-kontakt 
i forbindelse med ydelsesudbetalingen, især den res sourcesvage del af modtagergruppen vurderes at have  et særligt behov. 

Vurderingen af borgernes ATA-behov varierer dog på tværs af de adspurgte kommuner

Karakteristika for modtagergrupper

Personlige henvendelser om transaktioner sker hyppi gt 

Henvendelser pr. kanal, KomHen, 2012

* Transaktion referer til en henvendelse om en ny eller eksisterende sag
Kilde: KL; Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

12%
23%

Telefon
16%

37%

Personlig
27%

17%

Papirpost
45%

22%

Digital

Transaktion*

Information

Almindelige 
kontanthjælps-
modtagere

Sproglige
vanskeligheder

Misbrugere, 
psykisk syge, mv.

Utilpassede unge 

• Borgere uden andre problemer 
end ledighed

• EU/EØS-borgere

• Flygtninge og andre  med 
sprogudfordringer

• Misbrugere

• Psykisk syge

• Personer fra forsorgshjem

• Løsladte

• Unge, der har vanskeligt ved at 
fungere under normale krav

Karakteristika

30%

15%

45%

20%

StørrelseGruppering
Behov for 
ATA-kontakt

Stort behov

Lille behov

Ansigt-til-ansigt-kontakt i sagsbehandlingen

De fleste kommuner vurderer, at ansigt-til-ansigt-
kontakt er nødvendig for at udføre sagsbehandlingen 
af kontanthjælpssager. Vurderingerne varierer dog 
fra et meget lille/intet behov til et forholdsvis stort 
behov. I gennemsnit vurderes det, at ansigt-til-
ansigt-kontakt er nødvendig i ca. 15% af sagerne.

KONTANTHJÆLP - BORGERHENSYN
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Procentdelen af klager, hvor afgørelsen omstødes eller hjemvises, er større for kontanthjælp i 
forhold til  de andre opgaveområder. Kommunerne klarer sig dog meget forskelligt

Fejlprocenten i sagsbehandlingen af kontanthjælpsom rådet varierer betragteligt blandt kommunerne. 
En del af variationen kan stamme fra forskelle i, h vor ofte kommunerne afprøver lovgivningens grænser

Kilde: Interview med kommunerne; Tal fra Ankestyrelsen; Jobindsats.dk; Quartz+Co-analyse

Statistik over klagesager

Variation i fejlprocent mellem kommunerne

Totalt antal klager fordelt på afgørelse, 2012

Afvisning/
henvisning

Stadfæstelse Ophævelse/
ændring

Hjem-
visning

496211% 62% 15% 12%

Klager med medhold eller hjemsendelse pr. sag, 2012

Få kvalitets- og servicemål i kommunerne

• De fleste af de adspurgte kommuner har opstillet både servicemål og 
kvalitetsmål for sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet, som 
eksempelvis mål for sagsbehandlingstid mv.

• Blandt disse er der kun enkelte kommuner, som benytter muligheden for at 
foretage brugerundersøgelser blandt borgerne

Greve 0.21%

Billund 0.40%

Aarhus 0.42%

Sønderborg 0.44%

Odense 0.53%

Lemvig 0.60%

Esbjerg 0.72%

København 0.95%

Slagelse 0.98%

Skanderborg 1.39%

KONTANTHJÆLP - KVALITET

Mulige forklaringer på variationen i fejlprocenten mellem kommunerne

Antallet af ændrede eller hjemviste klager på kontanthjælpsområdet tyder på, 
at lovgrundlaget ikke altid fortolkes ens i kommunerne og hos Ankestyrelsen. 

Der er ikke nogen entydig forklaring på variationen i antallet af fejlbehandlede 
sager, da variationen kan skyldes forskelle i:

• Hvor ofte kommunen vælger at afprøve gråzoner i lovgivningen

• Den interne organisering i kommunen, herunder graden af specialisering 
inden for lovgivningen

• Karakteristika for de sager kommunen behandler fx forårsaget af 
demografiske forskelle

På baggrund af det indsamlede data er der ingen sammenhæng mellem 
fejlprocenten pr. sag og sagsbehandlernes anciennitet inden for området.
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Vejledning og sagsbehandling i forbindelse med udbetaling af 
sygedagpenge vurderes at kunne overflyttes til Udbetaling Danmark*

Med en relativt høj digitaliseringsgrad og en vis variation i opgave-
tilrettelæggelsen vurderes området at være standardiserbart

Hverken kvalitet eller bæredygtighed forventes at blive negativt berørt 
ved en centralisering

• Varetagelsen af sygedagpengeområdet udgør en væsentlig del af 
ressourceforbruget i ydelsescenteret

• Sagsbehandlingen varetages dog typisk af medarbejdere, der er 
dedikerede til området, hvorfor bæredygtigheden ikke forventes at blive 
negativt berørt. Enkelte steder varetages andre ydelser dog sammen 
med sygedagpenge, eksempelvis ledighedsydelse, fleksydelse mv.

• Kun et meget begrænset udsnit af modtagergruppen modtager andre 
ydelser

• En centralisering af området forventes at indebære en udbredelse af 
bedste praksis i forhold til vurdering af uarbejdsdygtighed (§7) og 
regressagsbehandling

Der er kun få personlige henvendelser fra borgere og virksomhe der –
og ikke et stort behov for ansigt-til-ansigt-kontakt (ATA-kontakt)

Det samlede ressourceforbrug på sygedagpengeområdet estimeres til 360-
430 årsværk**

22%16%20%

Opfølgning

4%
27%

69%

Løbende 
ændringer

i aktive sager

4%

74%

Udbetaling og 
efterregulering

1%

83%

Sagsbehandling 
af nye sager

3%

78%

Generel vejl.

16%

84%

Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

Øvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)

Sagsbehandlingstid uden borgerkontakt

Sygedagpenge

< 5%

95-98%
Papirblanketter

NemRefusion • Tildeling af sygedagpenge sker primært på 
baggrund af objektive kriterier, dog med skøn for 
borgerens uarbejdsdygtighed (§7)

• Sager modtages og behandles
overvejende digitalt, og området indgår i bølge 4 
af obligatorisk digital selvbetjening

• Kommunikationen med ydelsescenter og 
jobcenter foregår primært via it-system og telefon

• Variationen i opgavetilrettelæggelsen vedrører 
primært vurdering af uarbejdsdygtighed, 
behandling af regressager og tidspunkt for 
oversendelse af sagen til jobcenteret

SYGEDAGPENGE – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

• Kommunerne vurderer, at kun få borgere/virksomheder har behov for 
ATA-kontakt. Kontakt foregår primært pr. telefon og brev/e-mail

Antal årsværk i sagsbehandlingen

Total

360-430

Opfølgning

75-95

Løbende 
ændringer

60-70

Udbetaling, 
efterreglering

60-70

Nye ans.

135-155

Generel 
vejledning

30-40

* Analysen af foretaget på baggrund af eksisterende lovgivning, dvs. der er ikke taget højde for ændringer som følge af sygedagpengereformen
** Heri indgår alle dele af sagsbehandlingen af sygedagpengesager i de besøgte kommuner, dvs. fx også regressagsbehandling, såfremt den 

varetages i ydelsescenteret. Dette udgør dog en meget begrænset del af sagsbehandlingen af sygedagpengesager.
Kilde:Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Opgavesplittet på sygedagpengeområdet foreslås at følge det etablerede snit mellem jobcenter og 
ydelsescenter samt eksisterende snit mellem kommuner og Udbetaling Danmark i forhold til generel 
vejledning
Forslag til opgavesplit

• Ved en overflytning af sygedagpengeområdet til Udbetaling Danmark foreslås 
det, at opgavesplittet bør følge det i lovgivningen etablerede snit mellem 
jobcenter og ydelsescenter, således at alle ydelsescenterets opgaver 
vedrørende sygedagpenge samles i Udbetaling Danmark

• For den generelle vejledning, dvs. den ikke-sagsspecifikke vejledning, foreslås 
et snit, der følger det etablerede opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og 
kommunerne på andre overflyttede områder, det vil sige, at borgere, der 
møder personligt op hos kommunen, som udgangspunkt hjælpes til digital 
ansøgning og henvises evt. til telefonisk vejledning hos Udbetaling Danmark

SYGEDAGPENGE – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

• Det konkrete opgavesplit mellem ydelsescenter og jobcenter vil skulle 
etableres  som led i en nærmere implementering. Det skal her bl.a. 
være fokus på at sikre, at der er mulighed for et smidigt samarbejde 
om visse sager, fx ved vurdering af forlængelse eller atypisk 
sygefravær

• I fastlæggelsen af de konkrete processer mellem Udbetaling Danmark 
og jobcentrene vil der skulle  tages højde for, at jobcentrene anvender 
forskellige it-systemer (estimeret 2-3 forskellige systemer på tværs af 
kommunerne)

• Tilsvarende skal der kunne tages højde for, at den statslige 
refusionsprocent kan blive påvirket af tidspunktet for 
opfølgningsindsatsen i Jobcenteret

• Grundlaget for vurderingen af uarbejdsdygtighed (§7) forudsættes at 
blive standardiseret, hvor det vil være et væsentligt hensyn, at 
standardiseringen ikke medfører merudgifter til ydelsen generelt

• En centralisering vil forudsætte fastlæggelse af fælles standarder eller 
serviceaftaler i forhold til, hvornår sager oversendes til opfølgning i 
jobcenteret. En lokalt fastsat fremrykket opfølgningsindsats over for 
sygemeldte generelt kan blive vanskeliggjort, om end der skal kunne 
etableres mulighed for en "fast track"-model, jf. sygedagpengereformen

• Af hensyn til sikker drift i den løbende sagsbehandling vurderes det 
hensigtsmæssigt, at en eventuel centralisering af området tager højde 
for implementeringen af sygedagpengereformen og evt. ny it-
understøttelse

• Eventuelt kan en ændret opgavetilrettelæggelse som følge af 
sygedagpengereformen kræve nærmere belysning

Opmærksomhedspunkter

Borger-
service
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Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Tildelingen af sygedagpenge er primært baseret på objektive kriterier. Vurderingen af 
uarbejdsdygtighed er dog baseret på et skøn

Kilde: Sygedagpengeloven; Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 

Formål og lovgrundlag

• Jf. loven om sygedagpenge har ordningen bl.a. som hovedformål at

– Yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom 

– Medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender 
tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt

• Sygedagpenge udbetales til lønmodtagere, selvstændige 
erhvervsdrivende, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og personer 
med arbejdsskade

Reglernes overordnede indhold

• Sygedagpenge (eller løn) for lønmodtagere udbetales af arbejdsgiver de 
første 30 kalenderdage, herefter modtager arbejdsgiver refusion, indtil 
lønnen ophører. Mindre virksomheder kan dog tegne forsikring og blive 
dækket fra og med borgerens 2. fraværsdag. For selvstændige med 
forsikring og ledige udbetaler kommunen under hele forløbet 

• Sygedagpenge beregnes på grundlag af borgerens lønindtægt og anden 
indtægt, der erstatter lønindtægt

– Satsen udgør det beløb, som lønmodtageren går glip af i forbindelse 
med sygdom

– I enkelte tilfælde beregnes satsen på baggrund af gennemsnittet over 
de seneste 4 uger 

– Sygedagpenge udgør højest 4.075 kr. pr. uge og 110,14 kr. pr. time

• Som  hovedregel kan en borger kun modtage sygedagpenge i 52 uger
i løbet af 18 måneder 

Beskrivelse af ordningen

SYGEDAGPENGE - REGELGRUNDLAG

Finansiering af sygedagpenge-ydelse/-refusion

Kommunerne afholder alle udgifter til vejledning, sagsbehandling, opfølgning 
og øvrig administration.

Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge således:

• I de første 4 uger refunderes 100% og i de følgende 4 uger 50%

• Fra uge 9 – 52 refunderes 30%. Refusionen udgør 50%, hvis den 
sygemeldte er vendt gradvist tilbage til arbejde (delvis raskmelding); 
deltager i aktive tilbud (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) 
eller deltager i ordinær uddannelse som led i tilbud om vejledning og 
opkvalificering

• Fra uge 52 er finansieringen alene kommunens ansvar.

Formålet med de forskellige satser er at give kommunerne et incitament til 
at gøre en aktiv indsats for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet

Objektivitet i sagsbehandlingen

Objektive kriterier

• Retten til sygedagpenge er betinget af, at ansøger opholder sig lovligt i landet

• Udbetalingen fra arbejdsgiver forudsætter ansættelse i de seneste 8 uger før 
sygemeldingen og mindst 74 timers arbejde

• Udbetaling fra kommunen kræver, at ansøger har været i arbejde uafbrudt de 
seneste 26 uger, og arbejdet i  >240 timer

• Berettigelsen til sygedagpenge starter, når sygdommen indtræffer

Skønsmæssigt element

• I forbindelse med udbetaling af sygedagpenge skal der ske en vurdering af, 
hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig (helt eller delvist), jf. §7, og der vurderes 
om uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom

• For personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, fastsættes 
indtægtsgrundlaget for sygedagpengeberegningen ud fra et skøn
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Den typiske sagsgang for en sygedagpengesag starter i ydelsescenteret. Hvis relevant oversendes 
sagen til jobcenteret til opfølgning, indtil borgeren raskmeldes eller overgår til anden ydelse

* Det indgår i sygedagpengereformen, at a-kasserne skal stå for udbetaling af sygedagpenge i de første to uger for forsikrede ledige.
Kilde:Quartz+Co-analyse

Ydelsescenter* jobcenter

Ansøgning 
oprettes

Opfølgning sættes 
i gang

Borger 
raskmeldes

Betingelser kontrolleres og udbetaling af 
ydelse startes

Andre samarbejdspartnere

Sagen afsluttes

• Beskæftigelseskrav kontrolleres og egen 
sygdom vurderes

• Opfølgende samtaler om sygdomsforløbet 
med henblik på at få borgeren tilbage i 
arbejde

Andre forvaltninger
• Sundhedsområdet
• Børne- og ungeområdet
• Socialområdet

Bedrageri-/kontrolgruppe
• Der kan være et 

samarbejde mellem 
ydelsescentret og 
kommunens 
kontrolenhed i sager om 
muligt socialt bedrageri

Specialister
• I sammenhæng med 

regressager bruger flere 
kommuner advokater

• I visse sager er der 
behov for samarbejde 
med læger eller 
sygehuse

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

�

Frist for ansøgning om 
sygedagpenge eller refusion

�

Frist for Jobcenterets 
første opfølgning

5 uger 8 uger �

Maksimal længe for sygedagpenge-
periode uden skærpende forhold

52 uger1. fraværs-
dag
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Sygedagpengeområdet er typisk organiseret i et samlet team, der har sygedagpenge som 
hovedområde. Der er ofte ikke specialisering inden for delområder

* Der er jf. FL14 nedsat et tværministerielt udvalg, der skal se på potentialer og muligheder for at øge hjemtagningen af offentlige ydelser fra 
erstatningsansvarlige.
Kilde:Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 

OpgavetilrettelæggelseOrganisering

Typisk organiseret i et samlet team

Kommunernes tilrettelæggelse af ydelsesudbetaling på sygedagpengeområdet 
er typisk organiseret i et team af medarbejdere, som varetager alle opgaver 
vedrørende sygedagpenge (se dog nedenfor i forhold til regressager). I 
varierende omfang varetager teamet også andre ydelsesområder som 
eksempelvis revalidering, ledighedsydelse eller fleksydelse. 

Teamet er typisk forankret som en del af et samlet ydelsescenter, men kan 
også være organiseret som en del af borgerservice. 

Variation i opgavetilrettelæggelsen inden for teame t

Analysen viser, at der er nogen variation i den konkrete opgave-
tilrettelæggelse inden for sygedagpengeteamet. Forskellene består primært i, 
hvorvidt sagerne fordeles ud fra CPR-numre, hvor hver sagsbehandler 
således har et "end-to-end"-ansvar for den samlede sag eller om 
sagsbehandlerne har et delt ansvar for de samme sager.

Variationen skyldes primært forskelle i vurderingen af, hvordan sager 
fordeles mest effektivt – og foretages ikke ud fra hensyn til, at borgeren har 
behov for en fast sagsbehandler, eller at sagsbehandlere ikke kan løse 
"hinandens" sager.

Specialisering inden for området, men ikke delområd er

• Sygedagpengeområdet kræver kendskab til lovgivningen, men 
medarbejderne specialiserer sig typisk ikke inden for særlige dele af 
området. I enkelte af de store kommuner ses dog en specialisering, fx i 
sager vedrørende selvstændige

• Sagsbehandling af regressager (det vil sige sager, hvor kommunen kan 
gøre regres over for en skadevolder/forsikringsselskab) er dog et område, 
der forudsætter juridiske kompetencer. Disse sager varetages typisk uden 
for sygedagpengeteamet*

Medarbejderne er altovervejende HK’ere med relativt  høj anciennitet
• 96% af  medarbejderne i kommunernes administration af sygedagpenge har 

en baggrund som HK’ere, hvor resten primært er socialrådgivere 
• I alle adspurgte kommuner har medarbejderne på sygedagpengeområdet 

en gennemsnitlig anciennitet på minimum 3 år

Medarbejdere og kompetencer

Bæredygtighed

Sagsbehandling af sygedagpenge varetages ofte i et samlet team, hvor 
medarbejderne er specialiseret i sygedagpenge. I nogle tilfælde varetager 
teamet også andre opgaver, som fx fleksydelse eller revalidering. Der er 
ikke store sammenhænge i sagsbehandlingen mellem sygedagpenge og 
andre ydelsesområder, hvorfor en overflytning af området ikke vil påvirke 
opgaveløsningen af andre ydelser. 

Endvidere foregår stort set al kommunikation med jobcenteret via it-
systemer, mail og telefon, og samlet vurderes bæredygtigheden derfor 
ikke at blive påvirket af en eventuel overflytning af opgaven til Udbetaling 
Danmark. 

I særligt mindre kommuner vurderes sårbarheden på området at blive 
mindsket ved en overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark, da 
sagsbehandlingen her foretages med relativt få årsværk.

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Den største variation i opgavetilrettelæggelsen findes inden for vurderingen af uarbejdsdygtighed, 
sagsbehandling af regressager samt tidspunktet for oversendelse af sager til Jobcenteret

Vurdering af uarbejdsdygtighed (§7)

Måden at foretage vurdering af uarbejds-
dygtighed (§7) varierer mellem kommunerne.

Variationen spænder fra de kommuner, der som 
udgangspunkt baserer sig på borgerens tro-og-
love-erklæring og til kommuner, der i vid 
udstrækning tager telefonisk kontakt til 
sygemeldte, der ikke har en raskmeldingsdato –
evt. suppleret med indhentelse af læge- eller 
statusattest.

Sagsbehandling af regressager

Sagsbehandlingen af regressager varierer 
mellem kommunerne.

Det typiske billede er, at kommunerne anvender 
juridisk bistand til selve regres-sagsbehandlingen 
– enten ved brug af kommunens egne jurister 
eller ved eksterne jurister (fx advokatfirmaer). 

Endvidere er der forskel mellem kommuner på, 
om det er sagsbehandlerne eller eksterne, der 
vurderer, hvilke sager der skal udtages til 
regressagsbehandling.

Oversendelse til Jobcenteret

Kommunernes vurdering af hvornår det er mest 
hensigtsmæssigt at sende en sag til opfølgning
i Jobcenteret varierer.

Nogle kommuner arbejder for at opnå den 
hurtigst mulige oversendelse af sager til 
Jobcenteret med henblik på at sikre en 
fremrykket beskæftigelsesindsats for borgeren. 
Andre kommuner beholder sager, der har en 
snarlig raskmelding i ydelsescenteret for at 
undgå unødigt ressourceforbrug til opfølgnings-
samtaler i jobcenteret.

Case: Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har igennem de sidste 3 år 
haft fokus på vurdering af uarbejdsdygtighed med 
henblik på at mindske antallet af 
sygedagpengesager. I samarbejde med 
medarbejdere fra Jobcenteret gennemføres

• Telefonisk kontakt til alle sygemeldte uden en 
raskmeldingsdato, dels for at afklare hvornår 
den sygemeldte bliver rask, dels for at vurdere 
muligheden for anden beskæftigelse

• Indhentelse af statusattester fra lægerne

Erfaringen har været, at den telefoniske kontakt 
fører til dels en markant hurtigere afslutning af 
sager og dels færre ansøgninger om 
sygedagpenge.

Cases: Aarhus kontra Faxe Kommune

Aarhus Kommune har indgået en aftale med en 
ekstern samarbejdspartner, der varetager den 
fulde regresopgave for kommunen. Dvs. at 
vurdere, hvilke sager, der kan føres som 
regressag, hjemtagelse af regresindtægter, og at 
føre en evt. regressag mod forsikringsselskabet

Faxe Kommune har – i lighed med 8 andre 
mindre kommuner på Sjælland – indgået en 
aftale med en selvstændig jurist, der fører 
regressager for kommunen. Her er det 
sagsbehandlerne på sygedagpengeområdet, der 
vurderer, hvilke sager juristen skal foretage en 
nærmere vurdering af.

Cases: Slagelse kontra Odense Kommune

Slagelse Kommune har besluttet at gennemføre 
en fremrykket indsats, hvorfor Jobcenteret 
gennemfører opfølgningssamtaler med 
sygemeldte allerede inden 4 uger. For 
Ydelsescenteret betyder det, at alle sager 
oversendes til Jobcenteret så hurtigt som muligt.

I Odense Kommune beholder ydelsescenteret 
alle sager, hvor der er en forventet raskmelding 
inden for 2 uger efter modtagelse af 
oplysningsskema. Kommunen følger desuden 
telefonisk op på, om datoen for raskmelding 
fastholdes. Opfølgningen i jobcenteret starter 
fortsat inden 8. uge, men ordningen har mindsket 
antallet af opfølgningsforløb med ca. 30%. 

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Overordnet proces for sygedagpenge

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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GENEREL 
VEJLEDNING

JOBCENTERET

YDELSESCENTERET

Andel af 
sagsbehandling

20 773

Sagsbehandlingstid uden borgerkontaktØvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

1

16 83 22 744 27 6948416

Årsværk for hver 
delproces på 
landsplan

30-40 135-155 60-70 60-70 75-95

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Ressourceforbruget fordelt på delprocesser i den sa mlede arbejdsgang
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Ansøgninger modtages som regel via NemRefusion, hvorefter beskæftigelses-
krav kontrolleres, uarbejdsdygtighed vurderes og ydelsen beregnes

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Vurderer 
uarbejdsdygtighed (§7)

Kontrollerer opfyldelse af 
betingelser

Modtager ansøgning
og oplyser sag

Træffer afgørelse og 
sender til udbetaling

Behandling af klagesager

321 4 5

• 95-98% fra NemRefusion, 
øvrige via papirblanket (manuel 
indtastning)

• Indhenter oplysningsskema og 
partshører hvis borgeren 
overskrider frist for indsendelse 

• Afklarer §55 (arbejdsgiver kan få 
refusion fra 2. sygedag)

• Opslag i e-Indkomst
• Kontrol af opfyldelse

af beskæftigelseskrav

• Indhenter evt. status-
/lægeerklæring

• VAS eller anden kontrol
• Evt. vurdering af regres 

(kommunens egen eller 
ekstern)

Enkelte kommuner tager 
telefonisk kontakt til den 
sygemeldte for at kontrollere 
sygdomsårsagen

• Vurdering af evt. anden 
indtægt

• Evt. partshøring
• Sender afgørelse

og klagevejledning
• Sætter til udbetaling

i udbetalingssystem

• Ved klage over afgørelse  
gennemføres klagesags-
behandling

• Såfremt kommunen 
fastholder afgørelsen, 
fremsendes sagen til 
Ankestyrelsen
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Oplysning af sag

Social begivenhed

Indkomst

Formue 

Aktivitetskrav

Civilstatus

Udbetaling 
gennem 
udbetalingssystem

Opkrævning ved 
efterreguleringer

Administration af 
borgerens ydelse

Start og stop af 
kontanthjælp
Delvis i arbjde
Sanktioneringer
Ændring i 
visitationskategori
Ændring i 
civilstatus, alder og 
forsøgrerstatus
Ændring i 
opholdstilladelse

JOBCENTER

Sagen sendes til opfølgning
i jobcenteret, der tager kontakt 
til borgeren om første 
opfølgningsmøde (inden 8 uger)

BORGER/ARBEJDSGIVER

• Ansøgning modtages gennem NemRefusion fra arbejdsgiver, 
a-kasse eller den selvstændige erhvervsdrivende 

• I særlige tilfælde via blanket fra borgeren selv

Evt. partshøring og 
afgørelse inkl. 
klagevejledning

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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I tilfælde hvor ændringer i sagen medfører, at den udbetalte sats ikke 
modsvarer det berettigede beløb, foretages en efterregulering

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Træffer afgørelse
Vurderer behov for 
efterregulering

Udbetaling/opkrævning Behandling af klagesager

21 3 4

• Modtager advis fra jobcenter 
om ændring (i nogle tilfælde 
opstår ændring i ydelses-
centeret)

• Beregner efterregulering
• jobcenter foretager evt. 

partshøring
• Modtager meddelelse fra 

arbejdsgiver om delvis 
genoptagelse af arbejde

• Sender afgørelse til 
virksomhed/borger

• Sætter til udbetaling hhv. 
opkrævning (opkrævning 
varetages i nogle tilfælde
af en anden enhed i 
kommunen)

• Sender til inkasso hvis 
nødvendigt

• Ved klage over afgørelse  
gennemføres 
klagesagsbehandling

• Såfremt kommunen fastholder 
afgørelsen, fremsendes sagen 
til Ankestyrelsen
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SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Løbende ændringer i aktive sager opstår typisk som følge af flytning eller delvis 
raskmelding, og i enkelte tilfælde kan der også opstå ændringer i passive sager

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

• Modtager henvendelse fra borger/virksomhed 
om fx delvis raskmelding

• Modtager advis fra jobcenter (jobcenter 
træffer afgørelse og foretager partshøring)

• Modtager henvendelser fra tredjepart 
(fagforeninger, advokat)

• Modtager advis ved andre ændringer som fx 
flytning

• Passive sager kan kræve en efterregulering, 
hvis det fx viser sig, at ydelsesgrundlaget var 
forkert

• Starter/standser udbetaling
i udbetalingssystem

• Lukker sag
• Sætter sag i bero

(v. ferie)
• Overfører sag til anden 

kommune (v. flytning)
• Vurderer evt. lukning

af sag ved delvis 
raskmelding
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jobcenter træffer afgørelse 
omkring evt. stop for ydelse 
og melder ind vedr. ændret 
refusion

Borger melder om ændringer
i forløb

Genstart/ophør
af udbetaling

Modtager melding om ændring 
(fx ferie, raskmelding m.v.)

Lukker sag
(v. raskmelding)

321

Ændringer kan typisk være

• Delvis raskmelding

• Flytning, dødsfald

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Opfølgning i forhold til ydelsen omhandler primært kontrol af oplysninger om 
borgers indkomst og sikring af, at borgeren fortsat er sygemeldt

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

• Advis omkring fx indkomstændring 
mv.

• Der udtrækkes lister over modtagere
i Ydelsescenteret, som fx bruges til at 
kontrollere, om en eventuel 
raskmelding er registreret i begge 
centre

• Listen fra Ydelsescenteret 
sammenholdes med opfølgningslister 
i Jobcenteret for at sikre 
overensstemmelse, således at ingen 
modtagere eksempelvis er raskmeldte 
og fortsat modtager sygedagpenge 

• Tilgodehavender med 
afskrivning eller 
opkrævning

• Afstemning af konti
• Regulering af førte beløb 

til SKAT/ATP

Den borgerrettede 
opfølgningsindsats sker typisk
i Jobcenteret
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321

SYGEDAGPENGE – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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De vigtigste samarbejdspartnere for ydelsescenteret er virksomhederne, der 
indsender ansøgninger, og jobcenteret, som står for opfølgningen

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Ydelsescenterets primære samarbejdspartnere er jobc enteret, virksomheder og a-kasser 

Jobcenteret

borgerservice

Børne- og ungeområdet

Socialområdet

Sygehuse

Distriktspsykiatrien

Læger, speciallæger, 
psykologer osv.

Virksomheder

Udbetaling Danmark

I KOMMUNEN

Organisationer og foreninger

UDENFOR KOMMUNEN

Kontakt Kanal (procent)

17

62

33

12

100

3333

67 17

13 13

E-mail

Personligt

Telefon

It-system

48

14

4750

3

2

3

28

67 33

2575

25

56

50

75

IngenOfte

• Samarbejdet med Jobcenteret er hovedsageligt omkring opfølgning og 
vurdering af evt. udløb af varighedsbegrænsning og foregår primært via advis

• Der er primært tale om udlændinge eller mindre enkeltmandsvirksomheder, 
som søger generel vejledning

• Sager som involverer alvorligt eller kronisk syge børn og unge, hvor borgeren 
kan få sygedagpenge i en kortere periode eller søge om tabt arbejdsfortjeneste

• Enkelte tilfælde hvor en psykisk syg borger ikke har fået indberettet sin sygdom

• I sjældne tilfælde indhentes lægeerklæring fra sygehuset

• Lægeerklæringer for sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser

• I varierende omfang indhentes lægeerklæringer og/eller statusattester

• Vedrører primært spørgsmål i forhold til generel vejledning eller specifikke 
sager, herunder vejledning i brug af NemRefusion

• Kontakt i nogle sager, hvor sygemelding er relateret til barselsgener

• Samarbejde med a-kasser om syge ledige

Samarbejde

SYGEDAGPENGE – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER

Ydelsescenterets primære samarbejdspartner er jobce nteret, som står for den borgerrettede opfølgning i  sygedagpengesagerne,
og hvor der også samarbejdes om vurdering af forlæn gelse af forløb, som nærmer sig varighedsbegrænsnin gen
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Sygedagpengeområdet har ikke et stærkt gensidigt forhold til andre ydelsesområder, og borgerne 
skifter ikke ofte mellem de forskellige ydelsesområder

Sygedagpengesager er ofte stabile forløb, som i de fleste tilfælde ender 
med genvinding af arbejdsevne. Dog er der visse sygemeldte, som kommer 
igen flere gange. I nogle tilfælde overgår en sygedagpengemodtager også til 
andre ydelser, men modtager i modsætning til fx kontanthjælpsmodtagere 
kun i ringe grad enkeltydelser

* Beskæftigede dækker både over lønmodtagere og selvstændige
Kilde: Interview med kommunerne; Jobindsats.dk; Quartz+Co-analyse

Snitflader til andre ydelser Arbejdsmarkedsstatus før og efter sygedagpengeforlø b 

Ledigheds-
ydelse

Sygedagpenge

Ressourceforløb

Arbejds-
markedet Enkelt-

ydelser

Kun meget få 
sygedagpenge-
modtagere er 
berettiget til 
enkeltydelser

1

354.705

Fleksjob

3%
1%

2%
86% 1%

94.035

1%

84.946

2%

97%

6%

1%

A-dagpenge

14%

Beskæftigede*

78%

21%

0%
1%
1%3%

Førtidspension

Fleksjob

SURevalidering Beskæftigelse

KontanthjælpAndet A-dagpenge

Ca. 5% af alle modtagere af 
sygedagpenge går direkte fra 
sygedagpenge over på en 
anden kommunal ydelse

Sygedagpengemodtagere er primært borgere, der kommer fra beskæftigelse, 
og hvor størstedelen vender tilbage til beskæftigelse efter sygdomsforløbet 

SYGEDAGPENGE – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER
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Der er få personlige henvendelser i forbindelse med sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, 
og kommunerne vurderer, at behovet for ansigt-til-ansigt-kontakt er begrænset 

Der er i dag ikke stor ansigt-til-ansigt-kontakt i sagsbehandlingen, da det primært  foregår i jobcent eret. Behovet for ansigt-til-ansigt kontakt 
vurderes primært at gælde for de langvarigt sygemel dte

De fleste henvendelser enten digitale eller telefon iske

Henvendelser fordelt på kanal, KomHen, 
2012

* Transaktion referer til en henvendelse om en ny eller eksisterende sag
Kilde: KL; Jobindsats.dk; Quartz+Co-analyse

Stort behov

Lille behov

67%

28%

Personlig

Telefon
12%

45%

5%

9%

Papirpost
16%

18%

Digital

Information

Transaktion*

Sygemeldte 
under 8 uger

Sygemeldte 
8-26  uger

Sygemeldte 
26-52  uger

Sygemeldte 
over 52  uger

• Sygemeldte med mindre 
fysiske lidelser fx som følge 
af operationer

• Længerevarende uarbejds-
dygtighed som følge af 
svære operationer eller 
psykiske sygdomme

• I stigende grad karakteriseret 
ved høj andel af psykisk syge

• Hovedsageligt borgere med 
psykiske lidelser, og som er 
på grænsen til at miste retten 
til sygedagpenge

Karakteristika StørrelseGruppering
Behov for 
ATA-kontakt 

78%

12%

5,2%

4,6%

Vurdering af behov for ansigt-til-ansigt-kontakt i 
sagsbehandlingen

Det er kommunernes vurdering, at der er behov for ansigt-
til-ansigt-kontakt i forbindelse med behandlingen af en 
sygedagpengesag i omkring 3% af tilfældene

SYGEDAGPENGE - BORGERHENSYN
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Der kan ikke drages entydige konklusioner omkring kvaliteten af ydelsessagsbehandlingen, da 
klagestatistikken dækker både indsatsen i jobcenter og ydelsescenter

Variationen i fejlprocenten blandt kommunerne kan s kyldes bl.a. forskelle i organisering og  sagsbehan dlingspraksis, men også at klagesagerne 
på området både dækker over klager om afgørelse i j obcenteret og i ydelsescenteret

* Klagesager på sygedagpengeområdet skelner ikke mellem klager om hændelser i ydelsescenteret og jobcenteret
Kilde: Tal fra Ankestyrelsen; Jobindsats.dk; Quartz+Co-analyse

Statistik over klagesager*

Totalt antal klager fordelt på afgørelse, 2012

Afvisning/
henvisning

Stadfæstelse Ophævelse/
ændring

Hjem-
visning

79617% 73% 12% 9%

Billund 0,06%

Aarhus 0,09%

Lemvig 0,15%

Greve 0,18%

Odense 0,19%

København 0,22%

Sønderborg 0,25%

Skanderborg 0,37%

Esbjerg 0,40%

Slagelse 0,70%

Klager med medhold eller hjemsendelse/samlede antal sager, 2012

Variation i fejlprocent mellem kommunerne

Få kvalitets- og servicemål i kommunerne

• Størstedelen af de adspurgte kommuner har opstillet servicemål som fx 
mål om sagsbehandlingstid, på sygedagpengeområdet, mens under 
halvdelen arbejder med kvalitetsmål

• Ingen af kommunerne benytter sig i særlig udstrækning af 
brugerundersøgelser på området

SYGEDAGPENGE - KVALITET

Ensartethed i sagsbehandlingen internt og på tværs a f kommuner

• Der er forskellig praksis blandt kommunerne i forhold til bl.a.  vurdering 
af uarbejdsdygtighed og egen sygdom (§7) – forskellene kan forårsage 
en uensartet sagsbehandling, og i nogle tilfælde føre til forskellige 
afgørelser for borgere

• En eventuel centralisering kan føre til en mere ensartet sagsbehandling

Mulige forklaringer på variationen i fejlprocenten mellem kommunerne

Antallet af ændrede eller hjemviste klager på sygedagpengeområdet tyder på, 
at lovgrundlaget ikke altid fortolkes ens i kommunerne og hos Ankestyrelsen. 

Der er ikke nogen entydig forklaring på variationen i antallet af fejlbehandlede 
sager, da variationen kan skyldes forskelle i:

• Hvor ofte kommunen vælger at afprøve gråzoner i lovgivningen

• Den interne organisering i kommunen, herunder graden af specialisering 
inden for lovgivningen

• Karakteristika for de sager kommunen behandler fx forårsaget af 
demografiske forskelle
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Dele af opgaven med helbredstillæg vurderes på den nuværende baggrund at kunne overflyttes til 
Udbetaling Danmark, mens andre dele bør undersøges nøjere

Opgavetilrettelæggelsen vurderes at være standardiserbar og bærer i dag 
i visse tilfælde præg af et vist omfang af dobbeltarbejde

Kvaliteten i sagsbehandlingen forventes ikke at blive berørt ved en 
samling, men der kan være en mindre påvirkning af bæredygtigheden

• Helbredstillæg er en af flere opgaver i borgerservice og varetages typisk 
både i front-end (fx udstedelse af helbredskort og refusioner og mere 
specialiseret i back-end (udvidet helbredstillæg)

• Opgaven har snitflader til personligt tillæg, der vurderes hvis fx 
borgerens egenbetaling efter udvidet tillæg fortsat er for stor. En 
overflytning af helbredstillæggene og bibeholdelse af personligt tillæg i 
kommunerne må forventes at indebære en mindre stordriftsulempe for 
kommunerne

• Dele af sagsbehandlingen om udstedelse af helbredskortet (opgørelse 
af formue og den Personligt tillægsprocent) foretages allerede i dag hos 
Udbetaling Danmark 

Grundet målgruppen er der en vis ansigt-til-ansigt-kontakt på området, 
men kommunerne vurderer, at der ikke er et stort behov i sagsbehandlingen

• Det er kommunernes vurdering, at der er et reelt behov for ansigt-til-ansigt 
kontakt i ca. 5% af sagerne

Det samlede ressourceforbrug på helbredstillægsområdet estimeres til 
135-155 årsværk

• Det almindelige helbredstillæg tildeles på baggrund af objektive kriterier 
omkring formue og Personligt tillægsprocent, som Udbetaling Danmark 
træffer afgørelse om. Herefter tildeler kommunerne almindeligt 
helbredstillæg og udsteder evt. helbredskort

• Udvidet helbredstillæg tilkendes ud fra et skøn for nødvendighed, som 
overvejende baseres på skøn fra fagpersoner (optikere, fodterapeuter 
eller tandlæger)

• Det Personligt tillæg tildeles på baggrund af kommunens vurdering af 
borgerens rådighedsbeløb og udgiftens nødvendighed. Heri indgår et 
vist element af lokalkendskab og evt. lokalpolitisk fastsatte grænser

• Området er i dag ikke udpræget digitalt, men indgår i bølge 4 af 
obligatoriske digital selvbetjening

11%

91%

Refusion

3% 9%

88%

Nye ans. 
udv. tillæg

11%
27%

Generel 
vejledning

93%

3%4%

Nye ans. 
alm. tillæg

78%

9%

Opfølgning

84%

Løbende 
ændringer

16%

73%

Sagsbehandlingstid uden borgerkontakt

Øvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)

Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

HELBREDSTILLÆG - SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

• Pensionister og førtidspensionister, som er den primære målgruppe, er i 
forvejen bekendt med Udbetaling Danmark, som varetager udbetalinger 
af pensionerne

Opfølgning Total

135-155
~5

~20

Løbende 
ændringer

Nye ans. 
udv. tillæg

Generel 
vejledning

15-20

RefusionNye ans. 
alm. tillæg

30-35

50-55

15-20

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse 
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Opgaver vedrørende det almindelige helbredstillæg samt refusioner vurderes at kunne flyttes til 
Udbetaling Danmark, mens de øvrige dele bør undersøges nærmere
Forslag til opgavesplit

• Det eksisterende opgavesplit mellem kommuner og Udbetaling Danmark, 
hvor kommunerne udsteder helbredskort på baggrund af oplysninger 
tilvejebragt af Udbetaling Danmark, vurderes at være uhensigtsmæssig for 
såvel kommunerne, Udbetaling Danmark som borgerne

• Fremadrettet foreslås det, at opgaven omkring udstedelse af helbredskort 
overflyttes til Udbetaling Danmark, samt at opgaven med at udbetale 
refusioner til borgere tilsvarende overvejes samlet i Udbetaling Danmark

• I forhold til udvidet helbredstillæg gives det som udgangspunkt på baggrund 
af skøn fra fagpersoner, hvorfor det også kan overvejes overført. Dette bør 
dog undersøges nærmere – særligt i relation til sammenhængen med 
personligt tillæg og eventuelt lokalt fastsatte standarder*

• Den generelle vejledning vil følge det snit, der følger det etablerede 
opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne på andre 
overflyttede områder, dvs. at borgere, der har brug for generel vejledning 
om ydelser kan få hjælp i kommunen, mens det er Udbetaling Danmark, 
som skal give sagsspecifik vejledning. Herudover kan borgere, der har brug 
for hjælp til digital selvbetjening få hjælp ved at møde personligt op i 
kommunen. I  visse tilfælde skal kommunen give borgere med særlige 
behov mere omfattende hjælp i kontakten med Udbetaling Danmark.

HELBREDSTILLÆG – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

• Opgavesnittet vil indebære, at borgeren (som i dag) fortsat vil skulle være 
i kontakt med to myndigheder. Modellen forudsætter derfor en god 
informationsindsats overfor borgerne, særligt vedrørende opgavesplittet 
mellem tilkendelse af udvidet tillæg (i kommunen) og refusion af 
regninger (i Udbetaling Danmark)

• Mange bilag afleveres personligt (og i fysisk form). Modellen vil 
forudsætte, at kommunerne i et vist omfang scanner bilagene ind og 
sender til Udbetaling Danmark (de fleste scanner allerede i dag)

• Revision af fakturaer er ikke en typisk opgave hos Udbetaling Danmark, 
men varetages dog i begrænset omfang

• En overførsel af refusionssager vil forudsætte, at Udbetaling Danmark 
kan slå op i it-systemet, hvor meget kommunen har tildelt i evt. udvidet og 
personligt tillæg, subsidiært at kommunen attesterer regninger med det 
refunderede beløb

• En eventuel overførsel af udvidet helbredstillæg må forventes at 
indebære en vis standardisering af de ydelser, som borgerne tilbydes på 
tværs af kommuner

• En overførsel af udvidet helbredstillæg vil endvidere indebære, at 
borgeren efter endt sagsbehandling hos Udbetaling Danmark skulle 
henvises til evt. at søge personligt tillæg hos kommunen, hvilket kan 
være til gene for borgeren og give en stordriftsulempe for kommunerne. 
Der gives dog kun personligt tillæg i estimeret ca. 5% af sagerne). Det 
kan endvidere give en udfordring i forhold til den helhedsorienterede 
vejledning

• Lokale prisaftaler kan være vanskelige for Udbetaling Danmark at 
håndtere, men indgåelse af landsdækkende prisaftaler må forventes at 
indebære en yderligere effektivisering

Opmærksomhedspunkter

� � � � �

�

Alm.

Udvidet

Personligt

Generel 
vejledn.

Nye 
ansøgn.

Refusion Løbende 
ændr.

Opfølg-
ninger

�(  ) �(  ) �(  ) �(  )

�(  )

* Der kan også ydes personligt tillæg i forbindelse med almindeligt helbredstillæg, men det er ikke praksis i de besøgte kommuner
Kilde:Quartz+Co-analyse
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Tildeling af det alm. helbredstillæg er baseret på udelukkende objektive kriterier, mens det udvidede 
tillæg indeholder skønsmæssige elementer 

Objektivitet i sagsbehandlingenBeskrivelse af ordningen

HELBREDSTILLÆG - REGELGRUNDLAG

Formål og lovgrundlag

• Helbredstillæg består af to tillæg: Det almindelige og det udvidede 
helbredstillæg*

• Formålet med det almindelige helbredstillæg er at bidrage til betaling af 
pensionisters udgifter til ydelser, der gives tilskud til ifølge sundhedsloven

• Det almindelige helbredstillæg og det udvidede helbredstillæg kan søges 
af pensionister – eller førtidspensionister på ordningen fra før 2003 – i 
forhold til dækning af udgifter til fx medicin, tandlæge og fysioterapi

• Det udvidede helbredstillæg kan søges i forbindelse med særlige udgifter 
til fx briller, tandproteser eller fodbehandling. Det udvidede helbredstillæg 
gives som et engangsbeløb og skal søges forud for behandlingen 

• I tillæg til helbredstillæg kan der opnås et Personligt tillæg på den 
resterende egenbetaling, dette baseres udelukkende på et socialfagligt 
skøn

Reglernes overordnede indhold

• Helbredstillæggets størrelse beregnes ud fra pensionistens Personligt 
tillægsprocent og formue pr. 1. januar og genberegnes automatisk hvert år

• Ansøgerens likvide formue beregnes som

– Kontanter og indestående i pengeinstitut

– Obligationer, pantebreve, aktier og andre værdipapirer

• Helbredstillægget kan ikke opnås, hvis den likvide formue er mere end 
DKK 80.300 – både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige 
formueopgørelse

Objektive kriterier

• Det almindelige helbredstillæg dækker op til 85% af folkepensionisters 
egenbetaling og afhænger af pensionistens personlige tillægsprocent

• Helbredstillægget kan ikke opnås, hvis den likvide formue er mere end 
DKK 80.300

Skønsmæssigt element

• Det udvidede helbredstillæg tildeles ud fra et skøn om nødvendigheden af 
den givne aktivitet, der søges tillæg til. I praksis baseres skønnet for 
nødvendighed af ydelsen på den vurdering, som fagpersonen (fx 
optikeren) har lavet. I sager om tandproteser indhentes ind i mellem en 
vurdering fra en anden tandlæge

Finansiering af helbredstillæg

Kommunerne afholder alle udgifter til vejledning, sagsbehandling, opfølgning 
og øvrig administration.

Staten yder 50% refusion af kommunernes udbetalinger af tilskud til det 
almindelige og det udvidede helbredstillæg. 

* I alle besøgte kommuner sker det I praksis ved, at der udstedes et helbredskort til pensionisten/førtidspensionisten, der giver adgang til 
tillægget. Det er dog ikke lovbestemt, at kommunerne skal udstede et sådant kort.

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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Opgaven varetages typisk i borgerservice, hvor ansøgninger om helbredstillæg og refusion af udlæg 
fra leverandører eller borgere behandles

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

HELBREDSTILLÆG – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

borgerservice

Ansøgning 
modtages

Ansøgning behandles, krav 
kontrolleres og helbredskort udstedes

Udbetaling Danmark

• Baseret på indkomst og 
civilstatus

• Opgør formue

• Kontrol af formue på (max DKK 80.300) og 
at den Personligt tillægsprocent er større 
end 0%

Lokal Leverandør

Behandling udføres

• Borgeren får rabat fra 
helbredskort

• Kvittering indhentes

Tillægsprocent udregnes
Ansøgning 
modtages

borgerservice

Udlæg refunderes til borger 
eller leverandør

• Borger eller leverandør får 
refunderet udlæg ift.  bevilling  
og tillægsprocent

Udvidet helbredstillæg
• Søges forud for hver behandling
• Borgeren indhenter overslag over pris 

på behandling hos leverandør
• Kommunen vurderer behandlingens 

nødvendighed

Andre samarbejdspartnere

Internt i kommunen
• Sundhedsafdelingen
• Børn- og familieenheden
• Handicap og psykiatri
• Eksternt fra kommunen
• Ekstern tandplejere

• Der kan ansøges 
enten hos 
kommunen eller 
hos Udbetaling 
Danmark
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Organiseringen i borgerservice varierer mellem kommunerne. Sager om udvidet helbredstillæg er 
ofte mere kompliceret og varetages typisk af de mest erfarne medarbejdere. 

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse; 

OpgavetilrettelæggelseOrganisering

Området varetages typisk i regi af borgerservice

Kommunernes behandling af ydelsesudbetalinger på helbredstillægsområdet 
varetages som regel af borgerservice. Nogle steder bliver sagerne varetaget af 
front-end-medarbejdere, mens der i andre kommuner er allokeret 
medarbejdere til kun at håndtere dette område i back-end i borgerservice.

Variation i opgavetilrettelæggelsen inden for teame t

Helbredstillæg er oftest en delopgave for de fleste medarbejdere på området, 
da området i nogle kommuner ikke er stort nok til at have fuldtidsdedikerede 
medarbejdere, men også fordi arbejdsbyrden ofte kommer i bølger – fx 
omkring nytår, hvor der udstedes nye helbredskort.

Sagsbehandlingen af det almindelige helbredstillæg er simplere end udvidet 
helbredstillæg og personligt tillæg. Forskelle i anciennitet og specialisering 
kan have betydning for, hvilke opgaver sagsbehandleren varetager.

Derudover er der forskelle på, hvor ofte kommunerne vælger at indhente en 
ekstern vurdering af nødvendighed af tilskuddet i forbindelse med ansøgning 
om udvidet helbredstillæg.

Specialisering baseret på anciennitet og eksterne k onsulenter

• Sager der omhandler det udvidede helbredstillæg er ofte mere 
komplicerede end sager, der omhandler almindelig helbredstillæg og bliver 
derfor typisk håndteret af mere erfarne medarbejdere

• Særligt komplicerede sager om tandbehandling kan kræve en vurdering fra 
en tandlægekonsulent. Flere kommuner har en fast aftale med en ekstern 
konsulent, der kommer regelmæssigt og gennemgår disse sager

Medarbejderne er altovervejende HK’ere med varierend e anciennitet
• 100% af  medarbejderne i de adspurgte kommuners administration af  

helbredstillæg har en baggrund som HK’ere

Medarbejdere og kompetencer

Bæredygtighed

Varetagelsen af sagsbehandlingen af det almindelige tillæg og udbetaling 
af refusioner varetages ikke altid af specialiserede medarbejdere, men 
kan varetages af fx front-end medarbejdere i borgerservice. Det udvidede 
helbredstillæg (og personligt tillæg) varetages dog ofte af specialiserede 
medarbejdere.

For det almindelige helbredstillæg er der i et vist omfang tale om dobbelt-
arbejde i forhold til den sagsbehandling, der i dag finder sted i Udbetaling 
Danmark, og en overflytning vurderes derfor ikke at give anledning til 
stordriftsulemper for kommunerne – måske tværtimod. En overflytning af 
refusionsområdet kan dog give anledning til mindre stordriftsulemper i 
forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet i front-end af borgerservice.

HELBREDSTILLÆG – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Prisaftaler med lokale leverandører
• Kommunerne har mulighed for at indgå prisaftaler med lokale leverandører 

og derigennem sikre en fast pris på visse typer af behandlinger. Borgeren 
kan maksimalt opnå tilskud til beløber, som svarer til priserne i prisaftalen, 
men borgeren kan frit vælge leverandør.

• Prisaftalerne vedrører ofte briller og i nogle tilfælde tandbehandlinger –
ingen adspurgte kommuner har prisaftaler på fodbehandlinger

Prisaftaler for udvidet helbredstillæg



87

Overordnet proces for helbredstillæg

SAGSBEHANDLING 
AF NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE 
ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

• Modtager 
ansøgninger

• Kontrollerer 
betingelser

• Indhenter evt. 
supplerende 
vurdering

• Træffer afgørelse

• Udsender kort
• Refusion gennem 

økonomisystem

• Håndtering af 
ændrede forhold

borgerservice

Kilde: Interview med kommunerne;  Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse
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PRISAFTALER

Udbetaling Danmark

3

934

Sagsbehandlingstid uden borgerkontaktØvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

3

9 88 9 91 16 847327

15-20 Alm/udv: 15-25 / 45-65 30-40 2-10 15-25

Ressourceforbruget fordelt på delprocesser i den sa mlede arbejdsgang i borgerservice

7811
11

Alm:

Udv:

Generel vejledning Sagsbehandling af 
nye sager

Udbetaling og 
efterregulering

Løbende ændringer i 
aktive sager

Opfølgning

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE

Andel af 
sagsbehandling

Årsværk for 
hver delproces, 
på landsplan
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Sagsbehandling af ansøgninger om alm. helbredstillæg starter hos Udbetaling 
Danmark, som beregner borgerens Personligt tillægsprocent og opgør formue

Kilde: Interview med kommunerne; Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Sender kort til udstedelse 
(fjernprint)

Ser tillægsprocent (fra 
Udbetaling Danmark) 
og vurderer formue

Modtager advis fra UDK 
om ansøgning og 
UDK’s afgørelse om 
forhold

Træffer afgørelse

421 3

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice
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GENEREL 
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Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER

Ansøger om helbredskort 
(digitalt eller pr. blanket)

• Modtager advis fra 
Udbetaling Danmark om at 
borger har ansøgt samt 
Udbetaling Danmark’s
afgørelse om Personligt 
tillægsprocent
og opgørelse af formue

• Hvis kommunen modtager 
ansøgning fra borger, 
videreformidles til 
Udbetaling Danmark

• Kommune kigger på 
Udbetaling 
Danmark’s
opgørelse af formue 
og tillægsprocent

• Kontakt til 
Udbetaling 
Danmark, hvis fejl i 
formue eller 
tillægsprocent

• Træffer afgørelse og 
sender evt. afslag til 
borger inkl. 
klagevejledning

• Hvis ansøgning 
godkendes, sendes 
helbredskort til 
fjernprint og herefter 
til borger (system-
proces)

Evt. afslag på 
helbredskort

Modtager helbredskort

Advis fra Udbetaling 
Danmark om sag

UDBETALING DANMARK

Evt. kontakt

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE



89

For at ansøge om udvidet helbredstillæg skal borgeren indhente et prisoverslag på 
behandlingen fx hos en tandteknikker, hvis det drejer sig om tandprotese

Kilde: Interview med kommunerne; Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Vurderer nødvendighedVurderer betingelser
Modtager ansøgning 
(overslag og 
formueopgørelse)

Vurderer evt. personligt 
tillæg

Træffer afgørelse

321 4 5

Vurdering fra fodterapeut, 
optiker, tandlæge lægges til 
grund. Ved tandlæge indhentes 
dog ofte en supplerende 
vurdering fra tilknyttet tandlæge

I tilfælde af en fortsat stor 
egenbetaling sker en 
vurdering af evt. personligt 
tillæg

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice

Borger 
Service
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Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER

Ansøger om udvidet 
helbredstillæg

• Modtager ansøgning 
(digitalt eller på papir)

• Modtager evt. advis fra 
Udbetaling Danmark om, at 
der er søgt om 
helbredstillæg samt 
opgørelse af formue og 
tillægsprocent (hvis ansøgt 
digitalt)

• Kigger på Udbetaling 
Danmark’s
opgørelse af formue 
og tillægsprocent 
gennem opslag i 
pensionssystem

• Vurderer 
nødvendighed af 
udgift, fx i forhold til 
hvornår pensionisten 
sidst har fået nye 
briller m.v.

• Vurderer evt. behov 
for personligt tillæg

• Indhenter 
oplysninger til brug 
for vurdering af evt. 
personligt tillæg

• Træffer afgørelse
og sender brev til 
borger inkl. 
klagevejledning

Indhenter evt. 
supplerende oplysninger

UDBETALING DANMARK

Advis fra Udbetaling 
Danmark om sag

Informerer om 
afgørelse

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE
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Borgeren får refunderet sin udgift ved at aflevere relevante bilag til kommunen, som 
så kontrollerer, at betingelserne er opfyldt og udbetaler refusion

Kilde: Interview med kommunerne; Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Kontrollerer medlemskab 
af Sygesikring Danmark

Kontrollerer 
forhåndsgodkendelse 
(udvidet tillæg)

Modtager bilag
Beregning af refusion og 
indtastning i 
økonomisystem

Udbetaling til borger eller 
leverandør

321 4 5

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice

Borger 
Service
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VEJLEDNING OPFØLGNING

Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER/LEVERANDØR

Afleverer bilag

• I de tilfælde der er tale om en 
ansøgning om refusion af 
udvidet tillæg kontrolleres, at 
behandlingen er godkendt på 
forhånd

• Er borgeren medlem 
af Sygesikring 
Danmark, korrigeres 
der for dette tilskud

• Den nøjagtige refusion 
til borgeren eller 
leverandøren beregnes

• Indtastning i 
økonomisystem

• I de fleste tilfælde 
refunderes udgiften til 
borgeren

• I nogle tilfælde har 
borgeren fået rabat hos 
leverandøren, som så 
får refunderet rabatten 
hos kommunenBilag kan indsendes eller 

afleveres af borgeren, 
men kan også komme 
direkte fra leverandøren

UDBETALING DANMARK

Modtager refusion

HELBREDSTILLÆG - ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE
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Løbende ændringer i aktive sager sker oftest på baggrund af advis fra Udbetaling 
Danmark om, at borgerens tillægsprocent har ændret sig

Kilde: Interview med kommunerne; Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Træffer afgørelse
Vurderer fortsat 
berettigelse

Modtager ændring
Sender kort til udstedelse 
(fjernprint)

321 4

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice

Borger 
Service
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GENEREL 
VEJLEDNING OPFØLGNING

Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER

• Modtager advis fra 
Udbetaling Danmark om, at 
borgerens tillægsprocent er 
ændret

• Kommune kigger på 
Udbetaling 
Danmark’s
opgørelse af 
tillægsprocent

• Træffer afgørelse og 
sender evt. afslag til 
borger inkl. 
klagevejledning

• Hvis borger fortsat er 
berettiget, sendes 
helbredskort til print 
og herefter til borger 
(systemproces)

Modtager nyt 
helbredskort

Advis fra Udbetaling 
Danmark om ændringer 
i borgerens oplysninger

UDBETALING DANMARK

Nogle kommuner bruger 
fjernprint, nogle printer selv

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE
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Opfølgning på sager om det almindelige helbredstillæg handler primært om 
behandling af klagesager

Kilde: Interview med kommunerne;  Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Træffer afgørelseSagsbehandler klage
Modtager klage fra 
borger

Sender evt. kort til 
udstedelse

321 4

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice

Borger 
Service
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GENEREL 
VEJLEDNING OPFØLGNING

Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER

Sender klage

• Kommune kigger på 
Udbetaling Danmarks 
opgørelse af tillægsprocent

• Evt. kontakt til Udbetaling 
Danmark, hvis fejl i 
Udbetaling Danmarks 
opgørelse

• Træffer afgørelse og 
sender besked til 
borger

• Hvis borger fortsat er 
berettiget sendes 
helbredskort til print 
og herefter til borger 
(systemproces)

• Modtager klage fra 
borger over evt. 
manglende fortsat 
berettigelse  til 
helbredstillæg

Modtager svar

Kontakt i tilfælde 
af fejlopgørelse

UDBETALING DANMARK

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE
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Opfølgning på sager om det udvidede helbredstillæg drejer sig primært om kontrol 
af fortsat berettigelse og nødvendighed af behandlingen

Kilde: Interview med kommunerne; Arbejdsgangsbanken; Quartz+Co-analyse

Kontrollerer fortsat 
nødvendighed

Kontrollerer fortsat 
berettigelse

Modtager nyt overslag 
om fortsat nødvendig 
behandling (fx 
fodbehandling)

Træffer afgørelse

321 4

Odense Kommune har som forsøg ændret 
processen, så borgeren som udgangspunkt  
bibeholder tilskuddet, men forpligtes til at 
underrette kommunen om ændringer i egne 
forhold, der kan få betydning for berettigelsen til 
tilskuddet

SAGSBEHANDLING AF 
NYE SAGER

UDBETALING OG 
EFTERREGULERING

LØBENDE ÆNDRINGER I 
AKTIVE SAGER

Modtager ansøgninger
Kontrollerer betingelser
Indhenter evt. supplerende 
vurdering
Træffer afgørelse

Udsender kort
Refusion gennem 
økonomisystem

Håndtering af ændrede 
forhold

borgerservice

Borger 
Service
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GENEREL 
VEJLEDNING OPFØLGNING

Årlig opfølgning på 
fortsat berettigelse og 
evt. ændret procent Indkøb/

økonomi
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PRISAFTALER

BORGER

Indhenter evt. nyt overslag 
over behandling

• Kommune kigger på 
Udbetaling Danmarks 
opgørelse af 
tillægsprocent

• Evt. kontakt til Udbetaling 
Danmark, hvis fejl i 
Udbetaling Danmarks 
opgørelse

• Kontrollerer fortsat 
nødvendighed

• Træffer afgørelse
og sender besked til 
borger

• Indhenter  nyt 
overslag om fortsat 
behandling

UDBETALING DANMARK

Kontakt i tilfælde 
af fejlopgørelse

HELBREDSTILLÆG – ARBEJDSGANGE OG ARBEJDSGANGE
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Det almindelige helbredstillæg har en snitflade til det udvidede helbredstillæg, som i vid udstrækning 
hænger sammen med personligt tillæg

* Der kan også ydes personligt tillæg i forbindelse med almindeligt helbredstillæg, men det er ikke praksis i de besøgte kommuner
Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Snitflader til andre ydelser og enheder

HELBREDSTILLÆG – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER

Det almindelige helbredstillæg
Ydelser dækket af Sundhedsloven fx 
tandeftersyn, medicin og fysioterapi

Det udvidede helbredstillæg
Ydelser ikke dækket af 

Sundhedsloven fx tandproteser, 
fodbehandlinger eller optiker

Når helbredskortet er udstedt, skal 
tilskud ikke søges på forhånd

Afgørelse baseret på fagligt skøn 
fra fx tandteknikker eller optiker 

vurderes af kommunen

Borgeren ansøger kommunen 
om et helbredskort

Ansøgning vurderes af 
kommunen

Personligt tillæg
I enkelte tilfælde kan der ydes Personligt tillæg til at dække egenbetaling eller helbredsydelser, som hverken 
er dækket af det almindelige eller det udvidede helbredstillæg

Refusioner
Kommunen refunderer udgifter baseret på indleverede/indsendte 

faktureringer 

Ikke helbredsrelaterede 
ydelser

Sagsbehandlingen og ansøgnings-
processen varierer mellem tillæggene

• Det almindelig helbredstillæg og det 
udvidede helbredstillæg er i 
udgangspunktet to forskellige 
ansøgningsprocesser og 
sagsbehandlinger

• Borgeren kan søge om almindeligt 
helbredstillæg digitalt gennem 
borger.dk eller papirbaseret hos 
kommunen. Udbetaling Danmark 
opgør formue og beregner 
tillægsprocenten og oplyser borgeren 
herom.  Kommunen tilkender tillægget 
og udsteder og udsender 
helbredskortet*

• Det udvidede helbredstillæg skal 
søges forud for behandling eller køb. 
Borgeren ansøger hos kommunen, 
der meddeler borgeren om afgørelsen

• Det udvidede helbredstillæg er 
relateret til personligt tillæg, som kan 
dække eventuel egenbetaling (eller 
andre ikke helbredsrelaterede 
udgifter). Som udgangspunkt bliver 
sager om udvidede helbredstillæg 
også vurderet i forhold til personligt 
tillæg
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Modtagergruppen for helbredstillæg er pensionister og førtidspensionister, som begge har et noget 
større ønske om personlig kontakt end andre grupper

En del af målgruppen, som modtager helbredstillæg, vurderes at efterspørge ansigt-til-ansigt-kontakt v ed ansøgning og
i sagsbehandlingen af bl.a. tryghedsgrunde. Kommune rne vurderer imidlertid, at der kun er behov for an sigt til ansigt-kontakt i ca. 5% af sagerne

KomHen-analysen fra 2012

Henvendelser fordelt på kanal, KomHen 2012

* Transaktion referer til en henvendelse om en ny eller eksisterende sag
Kilde: KL; Quartz+Co-analyse

Ansigt-til-ansigt-kontakt i sagsbehandlingen

De adspurgte kommuner vurderer, at der er behov for 
ansigt-til-ansigt-kontakt i ca. 5% af sagerne

HELBREDSTILLÆG - BORGEREHENSYN

Telefon
7%

40%

Personlig
21%

27%

Papirpost
66%

14%

Digital
6%

19%
Transaktion*

Information

Karakteristika for modtagergruppen for helbredstill æg 

Generelt

• Gruppen består af folkepensionister og 
førtidspensionister, som kun har små eller ingen 
tillægspensioner og formuer, og som derfor er berettiget til 
tillægsydelser

• Borgerne er allerede bekendt med Udbetaling Danmark, 
som udbetaler pensionerne

Behov for ansigt-
til-ansigt-kontakt

• Ansigt-til-ansigt kontakten benyttes oftere ud fra et 
tryghedsperspektiv især for den ældre del af gruppen

• Det er kommunernes vurdering, at ansigt-til-ansigt-
kontakten i højere grad er udtryk for god service fremfor et 
reelt behov, og det er ofte de nye tilskudsmodtagere, som 
har behovet

Behov for lokal 
tilstedeværelse

• Folkepensionister og førtidspensionister har i højere grad 
behov for lokale leverandører af helbredsydelser 
(tandlæger, fodterapeuter mv.), da disse grupper typisk 
ikke er særligt mobile. 

Folkepensionister og førtidspensionister

• Helbredstillæg indgår i bølge 4 af den obligatoriske digitale 
selvbetjening
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Helbredstillægsområdet oplever få klager årligt, men der er stor variation i fejlprocenten på tværs af 
kommunerne

Helbredstillæg er et område, hvor der kun i sjældne  tilfælde klages over afgørelsen. På baggrund af de t 
nuværende datagrundlag tyder det på, at medarbejder e med større anciennitet sjældnere får omstødt en s ag

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen;  Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Statistik over klagesager

Total antal klager fordelt på afgørelse, 2012

Variation i fejlprocent mellem kommunerne

Få kvalitets- og servicemål i kommunerne

• Blandt de adspurgt kommuner har ca. 75% opstillet service mål på 
helbredstillægsområdet, mens kun ca. hver 4. anvender kvalitetsmål.

• En enkelt af kommunerne i undersøgelsen foretager regelmæssigt 
undersøgelser af brugertilfredsheden

HELBREDSTILLÆG - KVALITET

Afvisning/
henvisning

Stadfæstelse

Ophævelse/
ændring

Hjem-
visning

8779% 78% 3% 10%

Klager med medhold eller hjemsendelse i forhold til det samlede antal 
helbredskort, 2012

Odense 0,03%

Slagelse 0,02%

Lemvig 0,09%

Esbjerg 0,01%

Opmærksomhedspunkter i forhold til variationen i fe jlprocenten

På helbredstillægsområdet er der generelt ikke mange klager, og 
fejlprocenten er ikke stor blandt kommunerne

Variationen i fejlprocenten kan skyldes forskelle på en række områder, bl.a. 
den interne organisering i kommunen, som fx graden af specialisering 
indenfor lovgivningen, og sagsbehandlernes anciennitet på området.
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Projektets formål og forløb1

Tværgående vurdering og konklusioner3

Vurdering af de enkelte områder5

Analysedesign2

Tværgående Business Case4

HelbredstillægC

SygedagpengeB

KontanthjælpA

De mindre områder (Word)E

Økonomisk fripladsD
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Vejledning og sagsbehandling i forbindelse med økonomisk friplads vurderes at kunne overflyttes til 
Udbetaling Danmark

På økonomisk friplads er arbejdsgangene standardiserbare på tværs af 
kommuner og har tæt slægtskab med områder i Udbetaling Danmark

Det kan forventes, at hverken kvalitet eller bæredygtighed vil blive 
påvirket ved en overflytning til Udbetaling Danmark

• Økonomisk friplads er et område, som i flere kommuner er blevet flyttet 
rundt internt i kommunen. Det kan indikere, at området ikke har en tæt 
tilknytning til andre områder

• Der er snitflader til andre kommunale tilskud som socialpædagogisk og 
behandlingsmæssigt tilskud, dog er dette i et begrænset antal sager, og 
sagsbehandlingen af disse tilskud er typisk placeret i en anden af 
kommunens enheder

• Grundet den store grad af objektivitet er økonomisk friplads 
kendetegnet ved få klagesager

Fra et borgerhensyn vil en centralisering ikke forrige den oplevede 
kvalitet, da området er karakteriseret ved et lavt ATA kontaktbehov

• Generelt et lille behov for ATA-kontakt, dog har modtagergruppen med 
læse- og sprogvanskeligheder (12%) et større behov 

• Berettigelse til økonomisk friplads baseres på altovervejende objektive 
kriterier. Skøn kan kræves ved forskelle mellem faktisk og aktuel 
indkomst – oftest i forbindelse med selvstændiges ansøgning om 
økonomisk friplads

• Økonomisk friplads vurderes på baggrund af samme oplysninger om 
borgerne som de andre familieydelser, der i dag er varetaget af 
Udbetaling Danmark. Tilsvarende har det betydning om ansøgeren er 
enlig forsørger eller ej – lige som for øvrige familieydelser

• Størstedelen af ansøgningerne om økonomisk friplads modtages 
digitalt. Området var med i 2. bølge af digitaliseringsstrategien, der 
trådte i kraft i december  2013

Kilde: Interview med udvalgte kommuner; Deloitte analyse; SBIM; Quartz+Co-analyse

Det samlede ressourceforbrug på økonomisk friplads estimeres til 70-100 
årsværk med løbende ændringer som den tungeste post

1%1%0%1%

82%

18%

Sagsbehandling 
af nye sager

Efterregulering Opfølgning

15%

84%

Løbende 
ændringer

i aktive sager

26%

73%

10%

89%

Generel vejl.

13%

87%

Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

Øvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)

Sagsbehandlingstid uden borgerkontakt

ØKONOMISK FRIPLADS – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

Total

70-100

Opfølgning

5-15

Løbende 
ændringer

25-30

Efterregulering

15-25

Nye 
ansøgninger

15-25

Generel 
vejledning

10-15
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Det foreslås, at hele processen vedrørende sagsbehandlingen af økonomisk friplads overflyttes til 
Udbetaling Danmark, mens en lille del forbliver i kommunerne i forhold til generel vejledning

ØKONOMISK FRIPLADS – SAMLET VURDERING AF OPGAVEOMRÅDET

Forslag til opgavesplit

• Givet at økonomisk friplads er en relativt isoleret sagsbehandlingsproces, 
foreslås det, at den samlede sagsbehandling af området overflyttes til 
Udbetaling Danmark. De øvrige tilskud, dvs. socialpædagogisk tilskud og 
behandlingsmæssigt tilskud overflyttes som udgangspunkt ikke, da de 
varetages i andre dele af forvaltningen. For så vidt angår søskendetilskud 
vil der skulle ske en nærmere afklaring heraf.

• For den generelle vejledning, det vil sige ikke-sagsspecifik vejledning, 
foreslås et snit, der følger det etablerede opgavesplit mellem Udbetaling 
Danmark og kommunerne på andre overflyttede områder.

• Opkrævningsområdet og den helhedsorienterede kontrol er ikke blevet 
særskilt behandlet i analysen, og der udestår en nærmere afklaring af, i 
hvilket omfang disse opgaver overflyttes sammen med sagsbehandlingen

• Økonomisk friplads er ikke en udbetaling som de andre ydelser, men 
derimod et tilskud, som fraregnes det beløb, som kommunen opkræver 
for daginstitution, fritidshjem m.v. Ved en samling af området i 
Udbetaling Danmark skal der derfor ske en afklaring af, hvordan 
Udbetaling Danmarks afgørelse om økonomisk friplads indføres i 
kommunernes it-systemer

• Økonomisk friplads og søskendetilskud sagsbehandles i dag som led i 
en samlet sagsbehandling. Det vil skulle nærmere afklares, hvorvidt og i 
givet fald hvordan en afgørelse om søskendetilskud vil kunne overflyttes 
til Udbetaling Danmark

• Opkrævning i forbindelse med tilbagebetaling af for meget udbetalt 
støtte, er i dag typisk adskilt fra den direkte sagsbehandling, både fysisk 
og medarbejdermæssigt. Der vil skulle ske en nærmere afklaring af, 
hvorvidt denne skal overflyttes sammen med sagsbehandlingen. Dette 
skal også ses i lyset af, at opkrævning af daginstitutionsplads generelt 
varetages i samme enhed

• Der kan i visse tilfælde være en sammenhæng mellem sagsbehandling 
af forsørgelses- og enkeltydelser og økonomisk friplads, hvor det først 
skal afklares, om borgeren er berettiget til en økonomisk friplads, førend 
sagsbehandlingen af de andre ydelsesområder kan fortsætte. I disse 
tilfælde vil det være væsentligt, at der kan etableres en mulighed for 
’fast track’ løsning i Udbetaling Danmark.

Opmærksomhedspunkter

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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Tildelingen af økonomisk friplads er hovedsageligt baseret på objektive kriterier og de skønsmæssige 
kriterier vurderes ikke at kræve en lokal tilstedeværelse

Objektivitet i sagsbehandlingen

Finansiering af økonomisk friplads

• Økonomisk friplads er 100% kommunalt finansieret. 

Beskrivelse af ordningen

ØKONOMISK FRIPLADS – REGELGRUNDLAG

Formål og lovgrundlag

• Formålet med loven er at fremme børns trivsel, give familien fleksibilitet 
og valgmuligheder og forebygge negativ social arv

• Kommunerne skal give økonomisk fripladstilskud til forældre, der kan 
dokumentere, at deres aktuelle indkomst ligger under de fastlagte 
indtægtsgrænser, som Social-, Børne- og Integrationsministeriet hvert år 
fastlægger

• Reglerne for ordningen er fastlagt i Dagtilbudslovens §43 
(daginstitutioner), §63 (fritidshjem) og §76 (klubtilbud). For sidstnævnte 
gælder særligt, at tilskuddet omfatter både kontingentet, materialeforbrug 
til hobbyvirksomhed og forplejning

• Gives økonomisk fripladstilskud, skal der også gives tilskud til et sundt 
frokostmåltid efter dagtilbudslovens §43, stk. 2 og en forældrearrangeret 
frokostordning efter dagtilbudslovens §17, stk. 9

Reglernes indhold overordnet set

• Økonomisk fripladstilskud  tildeles ud fra 1) forældrenes (hustandens) 
samlede indkomst  samt 2) antallet af børn i hustanden under 18 år

• Den samlede indkomst opgøres som den aktuelle indtægt bestående af

– Personlig indkomst efter §3 i personskatteloven med tillæg af positiv 
nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter 
§7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og 
bundfradrag

– Aktieindkomst der beskattes efter §8 a, stk. 1-2 i personskatteloven, 
bortset fra udbytteindkomst op til DKK 5.000

• Vejledningspligten om muligheden for økonomisk fripladstilskud ligger 
hos den enkelte institution

Objektive kriterier

• Økonomisk friplads tildeles med 100% betalt ved samlet forældreindtægt 
på  DKK <158.801 faldende til 0% ved indtægter på  DKK >493.299

• For hvert ekstra barn udover det første reduceres indtægtsgrænsen med 
DKK 7.000

• For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med DKK 55.559. Det 
indbefatter også, hvis en forsørger er indsat i >3 måneder i en af 
Kriminalforsorgens institutioner

Skønsmæssigt element

• Såfremt den faktiske indtægt er væsentligt større eller mindre end den 
aktuelle indtægt, træffer kommunen afgørelse om økonomisk 
fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens 
økonomiske og sociale forhold. Lokal tilstedeværelse vurderes ikke at 
være en forudsætning for at lave dette skøn. En overflytning kan derimod 
give en mere ensartet vurdering af selvstændiges indkomst

Kilde: Interview i kommunerne; SBIM; Quartz+Co-analyse
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Andre samarbejdspartnere

ØKONOMISK FRIPLADS – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE

Borgerservice/børne- og ungeforvaltningen

Ansøgning 
afleveres

Betingelser kontrolleres og tildeling afgøres
Sagen afsluttes

• Husstandsindkomst og familiesammensætning 

Ændringer i aktive sager

Sagsbehandlingen af økonomisk friplads sker typisk i én enhed i forvaltningen

Andre forvaltninger

• Familieafdelingen i 
forbindelse med 
socialpædagogisk- og 
behandlingsmæssig 
tilskud

Bedrageri-/kontrolgruppe

• Der er ofte et samarbejde 
mellem den ansvarlige 
forvaltning og 
kommunens kontrolenhed 
i sager om social svindel

Specialister

• Revisorer i forbindelse 
med vurdering af 
selvstændiges indkomst

• Der kan forekomme 
kontakt med specialister 
hos SKAT i særligt 
komplekse sager

Kontakten med andre samarbejdspartnere foregår i langt størstedelen af tilfælde via telefon 
eller mail
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Økonomisk friplads er ofte placeret under kommunens pladsanvisning, og sagsbehandlerne 
varetager også andre områder. Der er ofte ikke specialisering inden for delområder

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co -analyse

OpgavetilrettelæggelseOrganisering

Typisk organiseret sammen  med pladsanvisningen

Kommunernes tilrettelæggelse af sagsbehandling af sager om økonomisk 
friplads er typisk organiseret sammen med kommunens pladsanvisning i en 
fælles afdeling. Pladsanvisningen varetager kommunalt besluttede 
anvisningsregler inden for dagtilbudsområdet, og det er der ansøgninger til 
daginstitution håndteres. Da begge områder er fuldt digitaliseret af bølge 1 og 
2 i obligatorisk selvbetjening, vil en opdeling ikke påvirke borgeren.

Typisk er pladsanvisning og økonomisk friplads placeret i enten borgerservice 
eller under kommunens børne- og unge forvaltning/kulturforvaltning, men det 
er et område, som i flere kommuner i de seneste år er blevet flyttet rundt

• Sagsbehandlingen af økonomisk friplads håndteres af medarbejdere, der 
også håndterer andre opgaver i kommunen – typisk områder som 
pladsanvisning og administration af betaling af daginstitutioner

• Socialpædagogisk- og behandlingsmæssige tilskud varetages typisk af 
andre dele af forvaltningen

Ikke det store behov for specialisering

• I de fleste sager, der omhandler økonomisk friplads, er der ikke behov for 
specialisering inden for specifikke områder

• I sager som involverer selvstændige kræves der dog ofte en vurdering af 
forskellen mellem faktisk og aktuel indkomst, hvilket forudsætter en vis grad 
af specialisering i forhold til at tage højde for fx afskrivninger. Nogle 
kommuner har valgt at lade et eksternt revisionsfirma vurdere indkomsten i 
disse sager. En overflytning vil derfor betyde en mere ensartet vurdering for 
borgerne

Medarbejderne er overvejende HK’ere med relativt hø j anciennitet

• Blandt de adspurgte kommuner er over 90% af sagsbehandlerne HK’ere, 
mens de resterende er socialrådgivere

• Gennemsnitsancienniteten blandt medarbejdere, som arbejder med 
økonomisk friplads er 6-9 år

Medarbejdere og kompetencer

Bæredygtighed

Sagsbehandling af økonomisk friplads varetages typisk sammen med 
pladsanvisningen. Sagsbehandleren kan ved siden af opgaver 
vedrørende økonomisk friplads også varetage opgaver inden for 
pladsanvisning generelt. 

En overflytning af området kan indebære mindre stordriftsulemper for 
kommunerne i forhold til pladsanvisningen. Økonomisk friplads udgør 
dog en mindre opgave for den enkelte kommune, og en eventuel 
overflytning af området kan mindske sårbarheden på området, fx ved 
ferie eller anden fravær.

ØKONOMISK FRIPLADS – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Overordnet proces for økonomisk friplads

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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• Årlig opfølgning 
på fortsat 
berettigelse og 
evt. ændret 
procentsats med 
en eventuel 
efterregulering til 
følge

Sagsbehand-
lingstiden

1

8910

Sagsbehandlingstid uden borgerkontaktØvrig borgerkontakt (telefon, skriftlig m.v.)Ansigt-til-ansigt-kontakt med borgeren

19 81

0

26 841 54 4428713

Årsværk på 
landsplan

5-15 15-25 15-25 20-30 5-15

Indikativ ressourceforbrug i Ydelsescenteret

ØKONOMISK FRIPLADS – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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Størstedelen af nye ansøgninger om økonomisk friplads modtages digitalt, hvorefter betingelser 
kontrolleres og tilskuddet beregnes

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co -analyse

Træffer afgørelse og 
registrerer resultat i 
system

Kontrollerer opfyldelse
af øvrige betingelser

Modtager ansøgning
og oplyser sag

Evt. behandling
af klagesager

321 4

• 95-98% af ansøgningerne 
modtages digitalt

• Indhenter manglende 
informationer gennem 
systemer (kun 
selvstændiges regnskaber 
indhentes fra borgeren)

• Opslag i eIndkomst
• Vurdering af 

selvstændiges faktiske 
indkomst

• Tjekke kommunens 
institutionssystem for 
indmeldelse

• Evt. partshøring 
gennemføres

• Registrerer tilskudsandel 
i kommunens 
daginstitutionssystem

• Afgørelse sendes til 
borgeren inkl. 
klagevejledning ved 
afslag

Nogle kommuner bruger 
eksterne revisionsselskaber 
til vurdering af selvstændiges 
indkomst

• Ved klage over afgørelse  
gennemføres 
klagesagsbehandling

• Revurdering af baggrund
• Ved fastholdelse af 

afgørelse, fremsendes 
klagen til Ankestyrelsen
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på fortsat 
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evt. ændret 
procentsats

BORGER

Indsender ansøgning via 
borger.dk eller blanket

Bevilling sendes

ØKONOMISK FRIPLADS – ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE
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I sager hvor indkomstgrundlaget ændres væsentligt i løbet af året foretages en efterregulering og 
eventuelt for meget bevilliget tilskud opkræves

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

• Tidligere års slutligning 
sammenholdes med 
beregningsgrundlaget

• Typisk forkert oplyst indkomst 
eller ændringer i indkomst i 
løbet af året (ændringer større 
end 10%)

• Ny udregning baseret på 
den korrekte indkomst

• Ved for meget udbetalt 
tilskud foretages der 
partshøring via brev

• Afgørelse sendes
• Opkrævningsenheden 

udsender opkrævning til 
borger

• Ved klage over afgørelse  
gennemføres 
klagesagsbehandling

• Revurdering  af baggrund
• Ved fastholdelse af 

afgørelse, da fremsende 
til Ankestyrelsen

Sender oplysning til 
opkrævningsenhed

Beregner størrelsen af 
for meget tilskud

Modtager/finder informationer 
om for store eller for små 
bevilligede tilskud 

Behandling af klagesager

321 4

BORGER

Evt. partshøring samt 
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Løbende ændringer i sager om økonomisk friplads vedrører typisk adresseændringer eller ændringer 
i modtagerens indkomst, som kan føre til en ændring af fripladstilskuddet

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse
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321 4
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friplads ændres automatisk 
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Opfølgninger på området foregår primært ved kontrol af årsopgørelser, som efterfølges af en 
vurdering af, om der er behov for ændringer i sagen

Kilde: Interview med kommunerne; Quartz+Co-analyse

Evt. ændring
Vurdering af behov for 
ændring

Træk af årsopgørelser

321
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• Partshøring sendes til 
borger

• Jf. tidligere proces
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Andre ordninger er overlappende med økonomisk friplads, men sagsbehandlingen af ordningerne er 
som regel ikke tæt relateret

* En sag defineres som et barn
Kilde: Interview med kommunerne; SBIM; Quartz+Co-analyse

1. Pladsanvisning 2. Økonomisk friplads

4. Social pædagogisk 
og behandlingstilskud

3. Søskendetilskud

1.394 mio. kr.

86 mio. kr.

26.072 mio. kr.
2.412 mio. kr.

133.230

1% 3%

61%

35%

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads + 
søskende tilskud

Økonomisk friplads + 
pædagogisk/behandlingstilskud

Økonomisk friplads + pædagogisk/ 
behandingstilskud + søskendetilskud

Total sager på økonomisk friplads*, 2012Total udgift til økonomisk friplads og relaterede tilskudsordninger, 2012 
samt rækkefølge for fradrag i daginstitutionsbetaling

Snitflader til andre ydelser
I 4% af sagerne modtages både økonomisk friplads og  pædagogisk eller 
behandlingsmæssigt tilskud

I 38% af sagerne modtager de søskendetilskud, regulering af denne foregår 
dog automatisk i systemet, og der er ingen overlap mellem sagsprocesserne. 
I 4% af sagerne om økonomisk friplads modtager barnet ligeledes 
socialpædagogisk eller behandlingstilskud. Der kan i visse sager forekomme 
et samarbejde mellem kommunens enheder omkring dette

ØKONOMISK FRIPLADS – GRÆNSEFLADER TIL ANDRE ENHEDER OG YDELSER

Modtagere af økonomisk friplads kan også modtage andre 
daginstitutionsrelaterede tilskud. Søskendetilskud sker automatisk i 
systemet, mens sagerne, hvor der gives socialpædagogisk eller 
behandlingsmæssigt tilskud, typisk varetages af kommunens familieafdeling
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Økonomisk friplads har en høj digitaliseringsgrad, og behovet for ansigt-til-ansigt-kontakt vurderes 
kun at være nødvendig i få tilfælde

Det er i stor udstrækning muligt at benytte digital  selvbetjening på økonomisk friplads, og størstedel en af modtagergruppen
er i stand til at klare sig uden ansigt-til-ansigt- kontakt

Økonomisk friplads er i høj grad et digitaliseret o mråde

Henvendelser fordelt på kanal, KomHen, 
2012

* Transaktion referer til en henvendelse om en ny eller eksisterende sag
Kilde: KL; Interview med kommunerne; Deloittes analyse fra 2008; Quartz+Co-analyse

Stort behov

Lille behov
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38%
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Papirpost

Telefon

Personlig

Digital
15%

17%

53%

Information

Transaktion*

Familier med to 
lave indkomster

Enlige 
forsørgere

Selvstændige 
erhvervsdrivend
e

Borgere med 
læse- og sprog-
vanskeligheder

• Samlet husstandsindkomst 
på mindre end DKK 493.299

• Lønmodtagere, studerende 
og ledige på dagpenge eller 
kontanthjælp

• For enlige forsørgere 
forhøjes indkomstgrænsen 
med DKK 55.559

• Omfatter også indsatte i >3 
måneder

• Indbefatter ofte landmænd 
hvor fastsættelse af 
indkomst kan kræve 
specialisering

• Størstedelen af dette segment 
er indvandrere med ingen 
eller meget begrænsede 
danskkunstskaber samt 
ordblindhed

Karakteristika StørrelseGruppering
Nuværende
ATA-kontakt

52%

39%

2%

12%

Ansigt-til-ansigt-kontakt i sagsbehandlingen

Vurderingen blandt kommunerne er, at der er behov 
for ansigt-til-ansigt-kontakt i ca. 1% af sagerne

ØKONOMISK FRIPLADS - BORGERHENSYN
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Der eksisterer først særskilt data for klagesager omkring økonomisk friplads fra november 2013, dog 
viser tidligere undersøgelser, at området er karakteriseret ved få klagesager

Der eksisterer ikke  en konkret klagestatistik på ø konomisk friplads på nuværende tidspunkt. Dette vil  dog blive offentlig gjort fra 4. kvartal 2013 af 
Ankestyrelsen 

Kilde: Deloitte analyse; Ankestyrelsen; Quartz+Co-analyse

Statistik over klagesager

Indtil november 2013 lå afgørelserne i klagesager om økonomisk friplads 
under serviceloven og kunne derfor ikke opføres særskilt. Der er igangsat 
et arbejde, hvor alle klagesager bliver registeret specifikt på 
dagtilbudsloven, men denne statistik er endnu ikke offentliggjort. 

Få kvalitets- og servicemål i kommunerne

• De fleste kommuner har opstillet servicemål på økonomisk friplads, og 
flere anvender også kvalitetsmål

• Ingen af kommunerne benytter sig i særlig udstrækning af 
brugerundersøgelser på området

ØKONOMISK FRIPLADS - KVALITET

Deloittes undersøgelse fra 2009 viste, at blandt de 91 kommuner, der 
havde deltaget, havde det sociale nævn modtaget i alt 131 klager i 
perioden 1. januar til 31. december 2008. I 76 af disse klager var der givet 
medhold. Dette skal ses i lyset af en samlet sagsmængde på 103.045 
løbende sager og 27.380 nyansøgninger, hvilket svarer til, at der indgivet 
en klage i 0,07% af sagerne.

Deloittes rapport 2009

En overflytning kan føre til en mere ensartet vurde ring af 
selvstændiges indkomst

I særligt komplekse sager, fx ved vurdering af selvstændiges 
indkomst, bruger flere kommuner eksterne revisionsselskaber i 
forbindelse med opgørelserne.

Der er stor variation i kommunernes andel af sager der kræver 
specialistviden, specielt i mange jyske kommuner, hvor der er en stor 
andel af landmænd, er denne vurdering en ressourcetung 
arbejdsproces.

En overflytning kan medføre en mere ensartet vurdering i disse sager 
og kan samtidig spare flere kommuner for udgiften til eksterne 
revisionsselskaber.

Synergieffekter med Udbetaling Danmark

Økonomisk friplads er beslægtet til andre familieydelser, som allerede er 
varetaget af Udbetaling Danmark i dag. Slægtskabet dækker både over 
samme modtagergruppe og ofte også samme vurderingskriterier. Det er 
blandt andet spørgsmålet om samleverstatus og dermed vurdering af 
hustandens samlede indkomst, der indgår i vurderingen af begge ydelser. En 
overflytning til Udbetaling Danmark vil derfor betyde en mere ensartet 
behandling for borgeren, da samleverstatus besluttes hos én fremfor to 
adskilte enheder.
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BEBOERINDSKUDSLÅN

BAGGRUND 

Beboerindskudslån ydes efter Lov om Individuel boligstøtte, kapitel 10 om støtte til betaling af beboerindskudslån, og 
er et lån, som kommunen tilbyder borgere, der ikke selv er i stand til at låne til den krævede kapital til betaling af 
indskud i forbindelse med indflytning i en ny bolig. Beboerindskudslån ydes som udgangspunkt kun til almene boliger 
samt visse ældreboliger, hvor indskuddet er en del af byggeriets finansiering. Flygtninge og enkelte andre 
persongrupper kan dog også få lån til indskud i boliger, der ikke er almene eller visiterede ældreboliger. 

Betingelserne for at modtage beboerindskudslån er overvejende af objektiv karakter. Det kræver, at: 

• Lejligheden eller enkeltværelset skal være taget i brug første gang den 1. april 1969 eller senere 

• Der ydes som udgangspunkt kun lån til beboerindskud, der er en del af byggeriets finansiering, men ikke til 
et eventuelt depositum eller forudbetalt leje 

• Hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse, hvilket afhænger af, om der søges lån til 
lejlighed eller enkeltværelse  

Ved særlige tilfælde og persongrupper kan der opnås beboerindskudslån i andre boligformer end de specificeret i 
§54, dette gælder blandt andet flygtninge jf. §§ 66,67 og 68 samt ved byfornyelse eller boligforbedringer jf. §60.

Grænsen for den samlede husstandsindkomst er afhængig af, om der søges lån til lejlighed (DKK 223.625) eller 
værelse (151.767), og grænsen forhøjes med DKK 39.300 for hvert barn til og med 4. barn. Såfremt borgeren 
opfylder ovenstående krav, kan der opnås lån til hele indskuddet. 

Ligger den samlede husstandsindkomst under denne grænse, skal kommunen som hovedregel yde lån, såkaldte 
pligtlån. Dog kan kommunen efter en skønsmæssig vurdering give afslag på lån trods opfyldelse af de objektive 
kriterier ud fra en af tre følgende årsager: 

1. Borgerens økonomiske og personlige forhold ikke skaber grundlag for et behov, fx hvis borgeren har formue 
eller allerede bor i en tilfredsstillende bolig inden for kommunen 

2. Lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten 
3. Borgeren ikke har afviklet gæld på tidligere opnået beboerindskudslån 

Det er borgeren, der ansøger om beboerindskudslån hos kommunen, men udbetalingen foregår direkte til udlejeren 
af den pågældende bolig og afregning, såfremt lånet ikke er tilbagebetalt inden udflytning, afklares ligeledes mellem 
kommunen og udlejer. 

Frivilligt lån  
Hvis betingelserne om indkomst ikke er opfyldt, og borgeren dermed ikke opfylder gældende krav for pligtlån, kan 
kommunen alligevel yde beboerindskudslån eller garantere for et lån. Dette kan jf. boligstøttelovens §59 ske igennem 
to forskellige typer lån. Enten gennem et såkaldt frivilligt lån eller et frivilligt kautionslån, hvor kommunen kautionerer 
for lånet i et privat pengeinstitut. Det kautionerede lån ydes i reglen på den måde, at borgeren får en kommunal 
kautionsskrivelse, som vedkommende kan bruge overfor pengeinstituttet. 

Det er op til den enkelte kommune at fastsætte, hvorvidt og hvornår der kan ydes frivillige lån. Frivillige lån kan ydes 
til indflytning i de samme typer bolig som pligtlån samt til almene boliger i øvrigt uanset ibrugtagningstidspunkt. En 
undersøgelse, baseret på en tidligere undersøgelse foretaget af Danmarks Almene Boliger samt Quartz+Co’s egen 
rundspørge, blandt kommunerne viser, at meget få kommuner yder frivillige lån, men ca. hver tredje kommune yder 
kautionslån. 

I undersøgelsen udbyder 37 af landets 98 kommuner kautionslån, 27 af disse kommuner kautionerer samlet for 66 
mio. kr. Heraf udgør Aarhus Kommune næsten 30 mio. og er derfor klart den største udbyder. På baggrund af 
undersøgelsen estimeres det samlede antal kautionslån i alle kommuner til at udgøre ca. 8.000 lån, dette skal 
sammenlignes med ca. 75.000 pligtlån. Kun i fire kommuner er det identificeret, at kommunen udbyder frivillige lån 
udover kautionslånene. 



På pligtlån stilles 2/3 af kommunens udlån til rådighed af staten. Der stilles intet til rådighed på frivillige lån. Dette 
betyder, at der ikke ydes en statslig refusion på eventuelle tab på frivillige lån og kautionslån, som der gør med 
eventuelle tab på pligtlån. 

Organisering af området 

Beboerindskud var placeret sammen med boligstøtte og boligydelse inden disse ydelser blev overflyttet til Udbetaling 
Danmark i marts 2013. Efter overflytningen ligger beboerindskudslån typisk som et selvstændigt område under 
Borgerservice.  

Kommunens arbejdsopgaver 

Kommunens arbejdsopgaver i forbindelse med beboerindskudslån består af en vejledningsindsats og den 
sagsbehandling, der følger af dels tildeling og udbetaling af lånet og opkrævning af tilbagebetaling. 
Beboerindskudslån håndteres typisk i kommunens Borgerservicecentre. 

Ansøgning om beboerindskudslån 

Ansøgningsskemaet (BS 345) kan afhentes i kommunens Borgerservice eller downloades fra kommunens 
hjemmeside. I nogle kommuner bliver ansøgningsskemaer også udleveret af almene boligselskaber. 
Udlejer/administrator af den pågældende bolig skal udfylde ansøgningens første side, og borgeren skal udfylde de 
resterende sider. I tillæg til ansøgningsskemaet skal borgeren indlevere visse dokumenter, herunder information om 
indkomst og formue. 

Kommunerne har i dag også mulighed for at tilbyde en digital selvbetjeningsmulighed, men da ansøgningen skal 
underskrives af alle låntagere, kan denne løsning være en udfordring i husstande med flere medlemmer. Det 
skyldes, at det digitale ansøgningsskema underskrives enten via digital signatur eller gennem NEMid-adgang til 
borger.dk, som ikke giver mulighed for flere underskrifter pr. dokument. Dette vil der fremadrettet skulle findes en 
løsning på. 

Ansøgningen skal være indgivet senest fire uger efter indflytningstidspunktet og vil ellers ikke komme i betragtning. 

I dag er det, ifølge KL’s KomHen-analyser, ca. 5% af ansøgningsskemaerne, der udfyldes og fremsendes digitalt, 
mens 95% udfyldes på papir og afleveres til kommunen ved personligt fremmøde eller gennem post. 
Beboerindskudslån indgår i bølge 3 af obligatorisk digital selvbetjening, med virkning pr. 1. december 2014, og den 
fremtidige forventede digitaliseringsgrad er derfra fastsat til 70%. 

Sagsbehandling af beboerindskudslån 

Sagsbehandlingen for ansøgninger om beboerindskudslån kan opdeles i fire delprocesser: 
Oprettelse af sag: En sag om beboerindskudslån starter, når borgeren indgiver en ansøgning til kommunen. 
Indkomne ansøgninger behandles løbende gennem hele året. Der er ikke lovmæssige krav til sagsbehandlingstiden, 
men flere kommuner har fastsat en sagstid på maksimalt 10 dage.  I særlige tilfælde kan borgerens ansøgning 
kategoriseres som en hastesag, og sagsbehandlingen går derved straks i gang.

De fleste borgere, der får tildelt beboerindskudslån, har typisk været i kontakt med kommunen for at få hjælp og 
vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet. Når sagsbehandleren modtager ansøgningen, indscannes ansøgning 
samt vedhæftede dokumenter, og i nogle kommuner udsendes en kvittering på modtagelsen. Typisk ansøger 
borgere, der søger om beboerindskudslån samtidig om boligstøtte eller boligydelse, der i dag varetages hos 
Udbetaling Danmark. 

Vurdering af oplysninger: Før indberetning i KMD boliglån foretager sagsbehandleren en række manuelle kontroller 
af oplysningerne fra borgeren. Manglende oplysninger indhentes enten gennem digitale databaser eller fra borgeren. 
Der foretages en vurdering af borgerens berettigelse af beboerindskudslån baseret på nuværende boligsituation og 
indberettede oplysninger. Derudover undersøger sagsbehandleren, om boligen opfylder de pågældende krav
gennem eksempelvis BBR. Efterfølgende undersøger sagsbehandleren, om borgeren har et eksisterende 
beboerindskudslån i kommunen. Sidst vurderer sagsbehandleren, om der eksisterer et nødvendigt behov for lånet. I 
denne del af sagsbehandlingen kan der forekomme en skønsmæssig vurdering. Vurderer sagsbehandleren, at 
ansøgeren ikke er berettiget et lån, sendes et afslagsbrev til borgeren. 



Afgørelse, indberetning og udbetaling: Afgør sagsbehandleren, at borgeren er berettiget til et beboerindskudslån 
oprettes sagen i KMD Boliglån. Systemet udformer herefter et lånebevis. Lånebeviset sendes til borgeren til 
underskrift og skal herefter returneres til kommunen. Nogle kommuner videresender dokumentet til underskrift hos 
udlejer/administrator, andre sender med det samme en godkendelse til boligselskabet, så de er garanteret 
indskuddet. Lånet udbetales direkte til boligorganisationen eller udlejeren.  

Tilbagebetaling: Lånet er rente- og afdragsfrit i de første fem år af låneperioden. Herefter begynder forrentningen af 
lånet, og borgeren skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på 4,5 pct. af den til enhver tid 
værende restgæld. Afdragsperioden afhænger af boligformen. 

Når borgeren fraflytter boligen, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, og 
borgeren tilbagebetaler en eventuel restgæld til kommunen i en dertil besluttet ordning. Tilbagebetaling af 
indskudslån kan derfor kræve en skønsmæssig vurdering af borgerens økonomi i forhold til, hvad borgeren er i 
stand til at afdrage på lånet. 

Anvendte it-systemer 

Det anvendte it-system til sagsbehandling af beboerindskudslån er KMD Boliglån. Københavns Kommune fik som 
den første kommune i Danmark oktober 2013 en ny version af KMD Boliglån. Den nye løsning indeholder væsentligt 
mere effektiv it-understøttelse af arbejdsgange og flere snitflader til andre systemer, der automatisk henter relevant 
data, hvilket letter sagsbehandlingen. Planen er, at alle kommuner kommer over på løsningen i løbet af 2014. 

I forbindelse med tilbagebetaling af beboerindskudslånet bruger kommunerne typisk to systemer; KMD Opus Debitor 
og KMD Debitor. 

Områdets omfang og ressourceforbrug 

Det samlede tilgodehavender på pligtlån udgjorde ultimo 2012 1,29 mia. kr. fordelt på 76.466 låneforhold. Til 
sammenligning udgjorde det samlede tilgodehavender på kautionslån ca. 65 mio. kr. dermed udgør kautionslån 
ca. 5% af kommunernes samlede udestående i relation til beboerindskudslån. Der blev udlånt godt 320 mio. som 
pligtlån i 2013, hvilket svarer til ca. 17-19.000 nyoprettede lån, dette er 50% større udlån nu, end der var i 2008 
primært grundet økonomiske konjunkturer. 

På baggrund af interview med kommuner samt Deloittes undersøgelse i 2009 er det samlede ressourceforbrug til 
beboerindskudslån estimeret til 65 årsværk. Ud af dette samlede ressourceforbrug estimeres andelen af årsværk, 
der er allokeret til frivillige lån, at udgøre ca. 3 årsværk. 

ANALYSERESULTATER  

I det følgende analyseres beboerindskudslån ud fra følgende fem parametre, der vurderes at have den største 
betydning i forhold til muligheden for en eventuel overflytning til Udbetaling Danmark: 1) Den økonomiske effekt af 
en overflytning 2) Opgavens mulighed for standardisering og automatisering 3) Bæredygtigheden for 
kommunerne efter en evt. overflytning, 4) Effekten på kvaliteten af en overflytning samt 5) Borgerhensynet ift. 
behov for ansigt-til-ansigt-kontakt og lokalkendskab. 

Økonomi 

Ressourceforbruget til ordningen skønnes til ca. 65 årsværk i kommunerne inkl. frivilligt lån/kautionslån, som 
primært anvendes til generel vejledning samt sagsbehandling af nye og afvikling af eksisterende 
beboerindskudslån. Der anvendes kun i mindre omfang ressourcer på løbende afbetaling på igangværende lån. 

Tidligere analyser viser, at der i behandlingen af beboerindskudslån er store produktivitetsforskelle mellem 
kommunerne, hvor store kommuner tenderer til at være mere effektive end små kommuner. En samling af 
området i Udbetaling Danmark vurderes på den baggrund at medføre betydelige stordriftsfordele. 

Set i lyset af at boligstøtteområdet i dag varetages af Udbetaling Danmark er det Quartz+Co’s vurdering, at en 
overflytning af beboerindskudslån til Udbetaling Danmark vil kunne skabe et effektiviseringspotentiale, som ikke 



er mindre end på de allerede overflyttede opgaver. Det er således vurderingen, baseret på Quartz+Co’s business 
case, at der ved en samling af opgaven er et effektiviseringspotentiale på 31,4 årsværk. 

Standardisering og automatisering  

Sagsbehandlingen af beboerindskud gennemføres efter en standardiseret arbejdsgang på baggrund af et 
generelt ansøgningsskema og standardoplysninger omkring indkomst og formue. Afgørelserne vurderes primært 
at være baseret på objektive kriterier, dog således at der indgår visse skønsmæssige vurderinger i tilfælde af 
afslag af pligtlån og tildeling af frivillige lån/kautionslån samt omkring tilbagebetaling af lån.  

Ved en centralisering af området må der derfor forventes at ske en øget ensretning af behandlingen af borgere på 
tværs af kommuner i forhold til skøn for boligbehov og mulighed for at afdrage. Vedrørende førstnævnte kan en 
samling af området i Udbetaling Danmark vanskeliggøre eventuelle lokalt fastsatte boligpolitiske målsætninger, fx 
et ønske om at sprede beboere fra lavindkomstgrupper mellem forskellige almene boligselskaber. 

Bæredygtighed 

Reglerne om beboerindskudslån har en nær tilknytning til kommunernes boligsociale indsats, herunder bl.a. 
kommunal anvisning til almene familie- og plejeboliger, til ydelser som hjælp til enkeltudgifter, herunder særligt 
flyttehjælp og personligt tillæg til pensionen. Beboerindskud har desuden tæt berøring med boligstøtte- og 
boligydelsesområdet, som i dag varetages af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandling af nye ansøgninger om beboerindskudslån bygger i vid udstrækning på de samme oplysninger 
som ved sagsbehandling af nye ansøgninger om boligsikring eller boligydelse, ligesom systemunderstøttelsen i 
høj grad forventes at kunne forbedres i form af øget automatisering, jf. udrulningen af en opdateret version af 
KMD Boliglån. Det vurderes, at en overførsel af beboerindskudslån til Udbetaling Danmark og derfor en samling 
af områderne boligstøtte, boligydelse og beboerindskudslån vil være hensigtsmæssig både fra et 
sagsbehandlings- og et ressourcemæssigt perspektiv, ligesom en samling kan indebære en større lighed i 
sagsbehandlingen mellem borgere på tværs af kommuner. 

I forbindelse med en eventuel overflytning af området til Udbetaling Danmark skal der ske en nærmere 
overvejelse omkring håndteringen af frivillige lån/kautionslån. En adskillelse af området, hvor frivillige 
lån/kautionslån forbliver i kommunerne, og pligtlån overflyttes til Udbetaling Danmark, vil indebære en vis 
stordriftsulempe for kommunerne, ligesom snitfladen set ud fra et borgerperspektiv vil være mindre 
hensigtsmæssig. Omvendt vil det være vanskeligt at overflytte de frivillige lån/kautionslån, da det er kommunalt 
fastsat, hvorvidt man ønsker at tilbyde de disse lån, ligesom de er fuldt ud finansierede af kommunerne. 

Kvalitet 

Der vurderes ikke at være behov for specialistviden i håndteringen af beboerindskudslån. I sager, hvor der indgår 
en skønsmæssig vurdering, er der paralleller til vurdering i sager om boligstøtte og boligydelse. En samling af 
områderne vurderes at kunne give sagsbehandlingen et fagligt løft samt en mere ensartet sagshåndtering på 
tværs af beboerindskud-, boligstøtte- og boligydelsesområderne. 

Borgerhensyn 

Målgruppen for beboerindskudslån er typisk de samme borgere, som søger om boligstøtte og boligydelse. Dels 
dækker denne borgergruppe over folkepensionister i egen bolig (44%), familier med lav indtægt (18%) og 
førtidspensionister (17%). Lidt over hver tiende modtager er enlig forsørger (11%). Det er gennem Deloittes 
analyse fra 2008 vurderet, at 5% af modtagerne er borgere med læse- og sprogvanskeligheder. Henvendelser 
omkring sager om beboerindskud foregår primært ved personligt fremmøde. Derudover foregår det gennem 
kanalerne papirpost, telefon og digitalt jf. figur 1. Henvendelser omkring generelt information foregår primært 
gennem telefon og digitalt der dækker over chat, digital post, mail, selvbetjening og kommunens hjemmeside.  



Figur 1: Henvendelsesmønstre 

Beboerindskudslån indgår i bølge 3 af den obligatoriske digitale selvbetjening, hvorfor der må forventes en 
stigning i antallet af digitale ansøgninger, når den ruller ud 1. december 2014. 

Behovet for hurtig sagsbehandling i de såkaldte hastesager forudsætter en relativt kort sagsbehandlingstid (få 
dage). I nogle kommuner kan andelen af hastesager være op mod 50% af alle sager, da tilbud om lejligheder i 
alment boligbyggeri oftest sker med kort varsel og svarfrist. Det skal pointeres, at sagsbehandlingstiden på 
hastesager, ifølge adspurgte kommuner, varierer mellem 2 til 14 dage. I etableringen af Udbetaling Danmark er 
der oprettet et hurtigt spor til håndtering af disse hastesager. Kommuner kan, gennem dette hurtige spor, bede 
Udbetaling Danmark om at behandle sager særlig hurtigt og med mulighed for en eventuel hurtig 
førstegangsudbetaling. Det vurderes derfor ikke at være en hindring for en centralisering af området. 

I håndteringen af boliglån har flere kommuner et tæt samarbejde med de lokale boligforeninger, specielt i 
sammenhæng med om- og nybyggeri. Derudover har kommuner, der tilbyder kautionslån, ofte også et 
samarbejde med lokale banker om passende lån til borgerne. Det lokale samarbejde taler for, at frivillige 
lån/kautionslån forbliver i kommunerne. 

CENTRALISERING AF OMRÅDET – EGNETHEDSVURDERING 

I første bølge af Udbetaling Danmark indgik beboerindskudslån som en del af boligstøtteområdet. Det blev 
midlertidigt vurderet, at beboerindskudslån skulle blive i kommunen, og boligstøtte skulle overflyttes til Udbetaling 
Danmark. Beslutningen om at lade beboerindskudslån forblive i kommunerne bygger på to bærende argumenter. 
Det første argument bygger på behovet for en hurtig og smidig behandling af ansøgninger til beboerindskudslån. 
Det vurderes dog, at sager, hvor denne fleksibilitet er nødvendig, kan håndteres gennem Udbetaling Danmarks 
nuværende opsætning med det dertil oprettede hurtigspor. Det andet argument bygger på behovet for et 
socialfagligt skøn, der typisk indgår i forbindelse med ansøgningsprocessen. Analysen viser, at det 
skønsmæssige element i sagsbehandlingen omkring borgerens nuværende bolig, arbejdsmæssige og 
uddannelsesmæssige forhold i vurderingen af borgerens behov for lånet i praksis er baseret på et antal faktuelle 
oplysninger og derved vil kunne varetages af en central enhed. 

Baseret på ovenstående er beboerindskud i form af pligtlån karakteriseret ved en forholdsvis objektiv 
sagsbehandling og vurderes derved at være egnet til en centralisering. 

Beboerindskudslån er tæt beslægtet til allerede overflyttede områder såsom boligstøtte og boligydelse. Før 
overflyttelsen af disse områder til Udbetaling Danmark foregik sagsbehandlingen af ansøgninger til ordningerne i 
praksis samtidigt, da sagsbehandlingen tager afsæt i de samme typer af oplysninger. 

For så vidt angår pligtlån er det vurderingen, at dette område er egnet til en overflytning til Udbetaling Danmark, 
og at det, ud fra et ressourcemæssigt perspektiv, herunder i lyset af det tætte slægtskab til boligstøtte og 
boligydelser, vil være hensigtsmæssigt at centralisere området. 
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I forhold til frivilligt lån/kautionslån er det imidlertid vurderingen, at dette område under det nuværende regelsæt er 
mindre egnet til overflytning, hvilket bl.a. skyldes, at det er kommunerne selv, der beslutter, om de vil anvende 
disse låntyper og i givet fald finansiere lånene. Desuden gøres der i sager om frivillige beboerindskudslån i højere 
grad brug af et socialfagligt skøn, afhængig af kommunalt besluttede regler og retningslinjer herfor. 

En opdeling af området vil dog reducere effektiviseringspotentialet, da der må forventes at være en vis 
stordriftsulempe i kommunerne herved. Dette skal dog ses i lyset af, at det er ca. 40% af kommunerne, der 
udbyder kautionslån, og at antallet af kommunefinansierede frivillige lån er meget begrænset i forhold til antallet 
pligtlån. 

En overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark i et scenarium, hvor frivillige lån/kautionslån forbliver i 
kommunerne, forventes kunne indebære en effektivisering på i størrelsesordenen 31,4 årsværk. 
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FLEKSYDELSE

BAGGRUND 

Fleksydelse reguleres efter Lov om fleksydelse. Fleksydelse er en forsikringsydelse, som udbetales til personer, som 
er visiteret til et fleksjob, og som ønsker at trække sig tilbage til arbejdsmarkedet ved en opnået minimumsalder. 
Fleksydelsen kan derfor i sin grundform betragtes som en form for efterlønsordning for fleksjobvisiterede. 

Betingelserne for at modtage fleksydelse er altovervejende af objektiv karakter. Det kræver, at borgeren: 

• Har været visiteret til et fleksjob i minimum 3 måneder 

• Har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne, EU/EØS-land eller Schweiz 

• Har indberettet værdien af sin pensionsformue – evt. gennem pensionsselskabet 

• Har indbetalt fleksydelsesbidrag eller efterlønsbidrag i minimum 30 år og er startet senest som 30-årig (for 
personer født før 1978 er der dog lempeligere krav)

• Har opnået minimumsalderen for overgang til fleksydelse på 60 år i 2013. Minimumsalderen forhøjes 
gradvist frem mod 2023, hvor den er 64 år 

Kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag kan efter et konkret skøn fraviges, hvis ansøger på grund af en varig 
nedsat arbejdsevne ikke har kunnet opnå eller fastholde job på normale vilkår og samtidig har haft en vis tilknytning 
til arbejdsmarkedet via lønnet beskæftigelse, deltagelse i revalideringstilbud m.v.  

Udbetalingen af ydelsen følger en række fastsatte satser, hvor udgangspunktet er, at fleksydelsen årligt udgør et 
beløb, der svarer til 91% af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. Lov om sygedagpenge. Personer, 
der er født imellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959, kan dog få fleksydelse med et beløb, der svarer til 100% af 
sygedagpengenes højeste beløb, hvis de udskyder overgangen til fleksydelse. For personer, som er født den 1. juli 
1959 eller senere, er fleksydelsen på 100% af sygedagpengenes højeste beløb. 

I udbetalingen af fleksydelse modregnes som hovedregel udbetalinger fra private pensioner og 
arbejdsmarkedspensioner med skærpede krav til modregning for personer, der er født den 1. januar 1956 eller 
senere. Hvis modtageren har arbejde ved siden af fleksydelsesudbetalingen, modregnes der også. 

Samlet set kan fleksydelsen højst udgøre et beløb svarende til den lønindtægt, som den fleksjobvisiterede har haft i 
forbindelse med fleksjob, selvstændig erhvervsindtægt eller overførselsindkomst. 

Der skønnes at være i alt 7.300 modtagere af fleksydelse og ca. 27.000 indbetalere af fleksbidrag ultimo juni 
2013. Af nytilkomne på ordningen kommer årligt ca. 2.000 personer, som visiteres til fleksjob, samt ca. 2.200 
personer, der overgår til fleksydelsesudbetaling1. 

Staten afholder kommunens udgifter til fleksydelse og ATP-bidrag jævnfør Lov om fleksydelse. 
Ordningen var frem til 2007 administreret i det tidligere Arbejdsdirektorat. 

ANALYSERESULTATER 

I det følgende betragtes fleksydelse ud fra de fem parametre, der vurderes at have den største betydning i forhold 
til muligheden for en overflytning til Udbetaling Danmark. De er 1) Den økonomiske effekt af en overflytning 2)
Opgavens mulighed for standardisering 3) Bæredygtigheden for kommunerne efter en evt. overflytning 4)
Effekten på kvaliteten af en overflytning og endeligt 5) Borgerhensynet i forhold til behov for ansigt-til-ansigt- 
kontakt og lokalkendskab. 

  

                                                           
1 Vurdering ud fra tal fra Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt Jobindsats.dk 



Økonomi 

På baggrund af telefoninterview2 skønnes ressourceforbruget til ordningen at være ca. 25 årsværk i kommunerne, 
som primært anvendes til sagsbehandling af nye og igangværende fleksydelsesbidrag, herunder beregning af 
bidragsfrie perioder, og kun i mindre omfang til igangsættelse og udbetaling af selve fleksydelsen. 

Det er Quartz+Co’s vurdering, i samarbejde med Udbetaling Danmark, at en samling af administrationen af 
fleksydelsesordningen vil kunne indebære en effektivisering, som ligger i størrelsesordenen 50%. Samlet set 
forventes et effektiviseringspotentiale på ca. 12 årsværk. 

Standardisering og automatisering 

Kommunens arbejdsopgaver i forbindelse med fleksydelse består af en vejledningsindsats og den sagsbehandling, 
der er forbundet med ordningen. Sagsbehandlingen består dels af tilmeldingen til ordningen og opkrævningen af 
fleksydelsesbidrag, dels af udbetalingen af fleksydelse, når borgeren overgår til ydelsen. 

Tilmelding til ordning og opkrævning af fleksydelsesbidrag 
Når jobcenteret visiterer en borger til et fleksjob, tilmeldes borgeren som udgangspunkt til fleksydelsesordningen. 
Herefter overdrages sagen til en anden enhed i kommunen (typisk Ydelseskontoret, men kan også være 
Borgerservice) med henblik på at afklare, hvorvidt borgeren for det første ønsker at være tilmeldt ordningen og for 
den andet, om borgeren lever op til betingelserne for ordningen. I forbindelse hermed indhentes oplysninger fra 
borgeren til brug for vurdering af opfyldelse af betingelser. Det gælder fx dokumentation fra borgerens a-kasse om 
indbetalinger til efterlønsordningen. Når sagen er afgjort, iværksættes opkrævning af fleksydelsesbidrag. 

Tilsvarende kan en borger henvende sig, hvis vedkommende ønsker at være tilmeldt ordningen – fx en tidligere 
udmeldt eller en borger, som er tilflytter fra en anden kommune. 

Fornyet sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af fleksydelsesbidrag sker typisk, hvis borgeren ønsker 
bidragsfri perioder, ønsker at melde sig ud af ordningen eller stopper med at betale sine bidrag (kommer i restance). 

Sagsbehandlingen sker typisk i KMD Fleksydelsessystemet eller KMD Aktiv, hvor der oprettes en sag, når 
Jobcenteret gennem sit it-system meddeler om borgerens visitation til fleksjob. Herudover sker sagsbehandlingen på 
baggrund af blanketter stillet til rådighed af Kommunernes Landsforening. Blanketterne udfyldes af borgeren og 
indsendes til kommunen. Som hovedregel sendes blanketterne i papirform da borgeren, som en del af udfyldelsen, 
skal indhente underskrevet dokumentation.  

Udbetaling af fleksydelse 
Når borgeren når minimumsalderen, kan man overgå til fleksydelse, hvorved ydelsesudbetalingen startes op. Ca. 3-6 
måneder før borgeren når minimumsalderen, oplyser Ydelsescenteret/Borgerservice borgeren om, at han eller hun er 
berettiget til overgang til fleksydelse. Sammen med oplysningsbrevet sendes en oversigt over, hvilke informationer 
kommunen er i besiddelse af til brug for afklaring af niveauet for fleksydelsen. Borgeren skal herefter bekræfte eller 
anføre ændringer til kommunens oplysninger samt oplyse om eventuelle indtægter eller erhvervsarbejde ved siden af 
fleksydelsen. Kommunen beregner herefter niveauet for fleksydelse og iværksætter udbetalingen. 

Fornyet sagsbehandling i forbindelse med udbetaling af fleksydelse sker typisk, hvis borgeren flytter, får ændrede 
indtægter eller afgår ved døden. 

Sagsbehandlingen af fleksydelse vurderes at ske efter en standardiseret arbejdsgang3 på baggrund af primært 
blanketter stillet til rådighed af Kommunernes Landsforening. Afgørelserne er kun i begrænset omfang 
skønsmæssigt baseret, hvor skønnet alene vedrører muligheden for at opnå dispensation for betingelsen om 30 
års indbetaling af bidrag. Dette vedrører dog kun et begrænset antal sager. 

Sagsbehandlingen udløses som hovedregel af en fleksjobvisitation, der tilkendes i Jobcenteret. Sagen oprettes 
via en system-til-system ordning, og den videre sagsbehandling sker herefter typisk i enten Ydelsescenteret eller 
Borgerservice. Kontakten mellem Ydelsescenteret/Borgerservice og Jobcenteret sker primært via system-løsning, 

                                                           
2 Telefoninterview med sagsbehandlere, teamledere og andre videnspersoner hos kommuner 
3

Arbejdsgangsbanken; Telefoninterviews med videnspersoner 



telefon eller mail, såfremt der sker ændringer i borgerens fleksjobvisitation, herunder eventuel overgang til 
ordinær beskæftigelse, hvilket forekommer sjældent.  

Bæredygtighed 

Fleksydelse har visse snitflader til ledighedsydelse, fleksløntilskud m.v., der alle er ydelser rettet imod 
fleksjobvisiterede. Der er forskelle i den kommunale opgavetilrettelæggelse i forhold til, hvordan ydelsen 
administreres, men i de fleste tilfælde varetages opgaven i Ydelsescenteret sammen med de øvrige 
ydelsesområder. 

Der er ikke umiddelbart en tæt opgavemæssig sammenhæng mellem fleksydelse, ledighedsydelse og 
fleksløntilskud ud over, at opkrævningen af bidraget iværksættes i forlængelse af Jobcenterets visitation til 
fleksjob. Ved en overflytning af opgaven vil det dog være centralt, at der sker en tæt koordination mellem 
Jobcenteret og Udbetaling Danmark i forhold til hurtigt at få afklaret tilmelding til ordningen, herunder iværksat 
bidragsopkrævning. 

Endelig var ordningen frem til 2007 administreret i det tidligere Arbejdsdirektorat, hvilket kan tale for, at ordningen 
igen vil kunne varetages i en central enhed. 

Kvalitet 

Givet områdets begrænsede sagsvolumen i den enkelte kommune er opgaven med at opkræve bidrag og 
udbetale fleksydelse typisk koncentreret på 1-2 medarbejdere i kommunen, der har det som delopgave. 
Fleksydelsesordningen som sådan forudsætter ikke specialistkompetencer. Det er dog Quartz+Co’s vurdering, at 
områdets begrænsede sagsvolumen i sig selv kan tale for en samling af opgaven, da der herved kan opnås kritisk 
masse i sagsbehandlingen med mulighed for øget faglig specialisering og opnåelse af stordriftsfordele.

Hensyn til borgerne 

Målgruppen for fleksydelse er dels de fleksjobvisterede og dels tidligere fleksjobvisiterede, der nu er overgået til 
fleksydelse frem til deres opnåelse af folkepensionsalderen. Der er tale om personer, der har en væsentlig og 
varig nedsættelse af arbejdsevnen, men som fortsat kan varetage et job på særlige vilkår. 

En overflytning af fleksydelse til Udbetaling Danmark vil indebære, at borgeren skal i kontakt med to myndigheder 
i lighed med før 2007, hvor ordningen blev administreret i staten. Det kan skabe en vis uklarhed for borgeren, der 
dog primært vurderes at finde sted i forbindelse med ændringer i bidragsbetalingen, da denne finder sted samtidig 
med, at borgeren fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet og dermed i et vist omfang er i berøring med kommunens 
jobcenter. En overflytning forudsætter dermed en klar og entydig kommunikation i forhold til hvilken myndighed, 
der har ansvar for hvad i lighed med det, der gælder, på andre overflyttede områder. 

De foretrukne kanaler for henvendelser om ordningen varierer afhængigt af, om der er tale om 
informationshenvendelser eller henvendelser om konkrete sager. For konkrete sager sker henvendelser primært 
digitalt, herunder via mail eller via brev, mens information primært søges via telefoniske henvendelser, jf. figur 1. 
Ca. 1/5 af alle henvendelser er dog personlige. Fra kommunerne er det vurderingen, at de personlige 
henvendelser kun i ringe grad er nødvendige. 



Figur 1. Henvendelsesmønstre for fleksydelse 

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet set er det Quartz+Co’s vurdering, at det er muligt at opnå stordriftsfordele ved at samle administrationen 
af fleksydelsesordningen i Udbetaling Danmark givet områdets standardiseringsgrad og begrænsede 
sagsvolumen. En samling forventes i tillæg til en økonomisk effektivisering at kunne medføre en mere ensartet 
behandling af de borgere, som søger om dispensation for kravet om 30 års bidragsbetaling. Omvendt kan en 
overflytning indebære uklarhed for borgere i forhold til hvilken myndighed, der har ansvar for hvad, og forudsætter 
dermed en klar kommunikation af snitflader mellem Udbetaling Danmark og kommunerne – i lighed med det der 
gælder på andre overflyttede områder. 

Givet, at fleksydelsesopgaven ikke har tæt opgavemæssig sammenhæng med andre områder, er det 
vurderingen, at kommunernes bæredygtighed ikke påvirkes som led i en eventuel overflytning. Ligeledes sker der 
ingen ændring af kommunernes incitaments- og finansieringsstruktur, da det fortsat vil være et kommunalt 
anliggende at visitere til fleksjob, som er den bærende betingelse for berettigelse til fleksydelse. 

Opgaven anbefales overflyttet i sin helhed, dvs. såvel administrationen af den løbende bidragsadministration som 
udbetalingsopgaven. I fastlæggelsen af det konkrete opgavesnit skal der tages højde for muligheden for en 
løbende kommunikation mellem Jobcenteret og en eventuel anden enhed, således at oplysninger om 
fleksjobvisitation og evt. ophør heraf hurtigst muligt videregives med henblik på opstart og standsning af 
fleksydelsesbidrag. 

En overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark forventes at kunne indebære en effektivisering i 
størrelsesordenen 12 årsværk. 
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BEGRAVELSESHJÆLP

BAGGRUND 

Begravelseshjælp reguleres efter §160 i Sundhedsloven. Begravelseshjælp er en ydelse, der har til formål at sikre 
økonomisk assistance til udgifter i forbindelse dødsfald. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder og 
både afdøde og efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. 

Betingelserne for at modtage begravelseshjælp er altovervejende af objektiv karakter. De består dels af et bopæls- 
og alderskriterium, dels af formuekriterier: 

• Afdøde havde bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne, EU/EØS-land eller andre lande, som Danmark har 
indgået overenskomst med, dog ikke hvis afdøde har ret til begravelseshjælp efter en anden stats regler 

• Er afdøde under 18 år opnås et fast beløb på DKK 8.450 uanset formue 

• Er afdøde født før 1. april 1957 opnås et minimumsbeløb på DKK 1.050 uanset formue 

• Afdøde og evt. efterladte har en samlet formue under: 
o DKK 43.800 hvis afdøde efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år. Hjælpens størrelse øges 

gradvist indtil en formue på under DKK 33.700, hvor der opnås maksimum begravelseshjælp 
o DKK 27.000 hvis afdøde ikke efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år. Hjælpens størrelse 

øges gradvist indtil en formue på under DKK 16.900, hvor der opnås maksimum begravelseshjælp 

Formuen opgøres som formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen, som 
følge af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer og lignende. Friværdi i boligen, som overstiger DKK 
100.000, medregnes i formuen. 

Reglerne for begravelseshjælp indeholder kun få skønsmæssige elementer. Det drejer sig for det første om 
acontoudbetaling af begravelseshjælpen, hvis der efter et konkret skøn vurderes at være behov herfor. For det 
andet foretages skøn i sager, hvor et barn er dødsfødt og udleveret til begravelse, og hvor der skal skønnes for, 
hvorvidt barnet ville have fået bopæl i Danmark og dermed ret til begravelseshjælp. Der er kun få af sådanne 
sager årligt. 

Samlet set vurderes der at være ca. 50.000 ansøgninger om begravelseshjælp årligt, hvoraf ca. 80% alene 
vedrører udbetaling af det faste minimumsbeløb på baggrund af alderskriterier. I enkelte sager kan der være to 
ansøgninger, hvis der i første omgang kun søges om mindste beløb, men det efterfølgende viser sig, at formuen i 
boet er under grænsen for at modtage mere end minimumsbeløbet. 

ANALYSERESULTATER 

I det følgende betragtes begravelseshjælp ud fra de fem parametre, der vurderes at have den største betydning i 
forhold til muligheden for en overflytning til Udbetaling Danmark. De er 1) Den økonomiske effekt af en 
overflytning 2) Opgavens mulighed for standardisering 3) Bæredygtigheden for kommunerne efter en eventuel 
overflytning 4) Effekten på kvaliteten af en overflytning og endeligt 5) Borgerhensynet i forhold til behov for ansigt 
til ansigt kontakt og lokalkendskab. 

Økonomi 

På baggrund af estimater fra Borgerservicechefer1 i adspurgte kommuner, og andre videnspersoner, vurderes 
årsværksforbruget til håndtering af begravelseshjælp at udgøre i størrelsesordenen ca. 15 årsværk i alt for 
kommunerne.  

                                                           
1
 Telefoninterview med Borgerservicechefer og sagsbehandlere i kommuner og videnspersoner hos Udbetaling Danmark



Det er Quartz+Co’s vurdering, i samarbejde med Udbetaling Danmark, at en samling af administrationen af 
fleksydelse vil kunne indebære en effektivisering, som ligger i størrelsesordenen 50%. Samlet set forventes et 
effektiviseringspotentiale på ca. 7 årsværk. 

Standardisering og automatisering 

Kommunens arbejdsopgaver i forbindelse med begravelseshjælp består primært af den sagsbehandling, der følger af 
ansøgninger om begravelseshjælp. Hertil kommer muligheden for generel vejledning, som dog ikke skønnes at være 
særligt omfangsrig, da ansøgningsprocessen som oftest gennemføres af professionelle aktører (bedemænd), som 
vejleder borgeren. Med virkning fra 1. december 2013 er det obligatorisk at ansøge om begravelseshjælp digitalt 
(indgår i 2. bølge af obligatorisk digital selvbetjening). Både sagsbehandlingen og den eventuelle vejledningsindsats i 
forbindelse med begravelseshjælp er typisk forankret i Borgerservice. 

Arbejdsgangen ved en ansøgning om begravelseshjælp starter ved modtagelsen af ansøgningen. Er der tale om et 
dødfødt barn medsendes ligeledes en erklæring fra sygehuset om, at barnet er udleveret til begravelse. Herefter 
kontrolleres, om ansøgningen opfylder betingelserne, og beløbet sættes til udbetaling. Til slut sendes en orientering 
om afgørelsen til borgerens digitale postkasse eller alternativt et fysisk brev.  

De ansøgninger, der alene vedrører minimumsbeløb, vurderes i forhold til bopæls- og alderskriterierne. For de 
resterende ansøgninger sker der også en vurdering af, hvorvidt borgeren, og eventuelle efterladte, overholder 
formuekravet. Som oftest afventer ansøgningen, at skifteretten har behandlet boet og herunder opgjort formuen. Har 
den afdøde tegnet en fripolice, tages der højde for det inden udbetalingen. 

Er der behov for en hurtig udbetaling af begravelseshjælp, fx ved en langvarig skifteretsbehandling hvor bedemanden 
ønsker afregning, kan der efter et konkret skøn ske en udbetaling, inden skifteretten har afsluttet behandlingen af 
boet. Eventuelt for meget udbetalt begravelseshjælp kan – såfremt der er informeret herom – kræves tilbagebetalt 
efter behandlingen af boet er afsluttet. Acontoudbetalinger foretages i færre end 1% af ansøgningerne om 
begravelseshjælp. 

Baseret på ovenstående er det vurderingen, at udbetalingen af begravelseshjælp sker efter en relativt 
standardiserbar sagsbehandlingsproces med få skønsmæssige afgørelser. De skønsmæssige afgørelser vedrører 
endvidere primært tidspunktet for begravelseshjælpens udbetaling (aconto), og ikke hvorvidt hjælpen skal tildeles 
eller ej. De få skønsmæssige afgørelser vurderes ikke i særlig grad at forudsætte lokal tilstedeværelse. 

Bæredygtighed  
Begravelseshjælp har på nuværende tidspunkt ikke et åbenlyst slægtskab med opgaver hverken i kommunerne 
eller Udbetaling Danmark. Opgaven løses typisk i regi af Borgerservice, hvor den varetages som en af flere 
mindre ydelser eller opgaver, men hvor der ikke vurderes at være en umiddelbar synergieffekt mellem de enkelte 
opgaver. Den væsentligste eksterne kontaktrelation i forhold til begravelseshjælpen er til de 24 skifteretter, hvor 
sagsbehandlingstiden kan have en indvirkning på den kommunale sagsbehandling i form af 
udbetalingstidspunktet for begravelseshjælpen. 

Sagsbehandling af sager om begravelseshjælp til borgere bosat uden for Danmark varetages i dag af 
Patientombuddet. 

Kvalitet 

Givet det begrænsede ressourceforbrug på området, der blandt andet skyldes, at langt hovedparten af 
ansøgninger kan behandles hurtigt, er ordningen typisk spredt ud på flere medarbejdere, som har den som en 
mindre delopgave. De sager, hvor der skal ske en vurdering af formue, giver i højere grad anledning til spørgsmål 
fra de kommunale sagsbehandlere, da der kan opstå tvivl om, hvordan formuen konkret skal opgøres2. Hertil 
kommer de – meget få – relativt komplekse sager, der typisk opstår i forbindelse med dødfødte børn, hvor der 
skal foretages en skønsmæssig vurdering af, hvor disse ville have fået bopæl, såfremt de havde været 
levendefødte. I disse sager rettes der ofte henvendelse til regeludstedende myndighed for at få en afklaring af 
regelgrundlag.  

                                                           
2

Vurdering fra Sundhedsministeriet



En samling af opgaven hos Udbetaling Danmark vurderes at kunne medføre et mindre kvalitetsmæssigt løft af 
området givet muligheden for at opnå en øget faglig specialisering som følge af en øget sagsvolumen.  

Borgerhensyn 

Idet ansøgningen til begravelseshjælp som oftest håndteres af bedemanden – og udbetalingen tilsvarende sker til 
bedemanden i ca. 90% af tilfældene, er det de færreste borgere, som er i kontakt med kommunen undervejs. 
Henvendelser – uanset om de er fra borger eller bedemand – sker primært gennem digital og fysisk post (indtil 
overgangen til obligatorisk digital selvbetjening den 1. december 2013), jf. figur 1. Den generelle vejledning sker 
primært gennem telefonen, og det er ikke kommunernes vurdering, at der er et særligt behov for ansigt-til-ansigt- 
kontakt fra borgerens perspektiv. 

Figur 1: Henvendelsesmønstre 

Samlet set er det Quartz+Co’s vurdering, at en samling af opgaven i Udbetaling Danmark ikke må forventes at 
medføre en serviceforringelse for borgerne, men at det vil kunne have som effekt, at der sker en mere ensartet 
vurdering af borgerne på tværs af kommunerne. Det kan især være til gavn for de bedemænd, som varetager 
begravelser i flere forskellige kommuner. 

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Baseret på ovenstående er ordningen med begravelseshjælp karakteriseret ved en høj grad af standardisering, 
og hvor der qua områdets relativt begrænsede omfang ikke eksisterer et udpræget fagligt miljø, hvilket i nogle 
tilfælde kan indebære en uensartet administration på tværs af kommunerne i de sager, hvor der er en vis faglig 
kompleksitet. Samtidig er det et område, hvor der kun vurderes at være et relativt lille behov for ansigt-til-ansigt- 
kontakt mellem borger/bedemand og myndighed. 

Quartz+Co’s vurdering er således, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele og en øget ensartethed i 
sagsbehandlingen ved at samle administrationen af begravelseshjælp i Udbetaling Danmark baseret på områdets 
begrænsede sagsvolumen. En overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark forventes at kunne indebære en 
effektivisering i størrelsesordenen 7 årsværk. 

En samling af området i Udbetaling Danmark vil tage udgangspunkt i de etablerede opgavesnit, hvorved der i 
kommunerne vil skulle ydes generel vejledning til bedemænd eller borgere, der henvender sig personligt, 
herunder henvisning til ansøgningsprocedure samt evt. videre telefonisk eller skriftlig vejledning hos Udbetaling 
Danmark. 

Da begravelseshjælp vurderes ikke at have nære slægtskaber til andre ydelsesområder – og i øvrigt er et relativt 
begrænset opgaveområde, er det forventningen, at en overflytning til Udbetaling Danmark ikke vil påvirke 
sammenhængen i kommunens opgaveløsning. 
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EFTERLEVELSESHJÆLP

BAGGRUND 

Efterlevelseshjælp ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Hjælpen er en økonomisk bistand til den efterlevende 
ægtefælle eller samlever i forbindelse med dødsfald, hvis den efterladte har levet sammen med den afdøde i 
minimum 3 år før dødsfaldet. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke få efterlevelseshjælp. 

Betingelserne for at modtage efterlevelseshjælp er altovervejende af objektiv karakter. Det kræver, at borgeren: 

• Har delt bopæl med den afdøde i minimum 3 år, og den fælles bopæl var i Danmark, Grønland, Færøerne 
eller EU/EØS-land 

• Har en årsindtægt på under DKK 250.000, opgjort som den efterlevendes egen månedsindtægt inkl. 
eventuelle indtægter fra boet samt 30% af den afdødes formue, der overstiger DKK 100.000 

Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som maksimalt udgør DKK 10.000 ved indtægt under DKK 160.001. 
Hjælpen aftager jævnt med en stigende indtægt og kan ikke opnås for indkomster over DKK 250.000. Hvis 
indtægtsbegrænsningen ikke er overholdt, kan der søges om at optage efterlevelseshjælp som et lån, men denne 
praksis synes ikke at blive anvendt i kommunerne1. 

Der er i 2013 udbetalt efterlevelseshjælp til ca. 400 personer på landsplan2. 

ANALYSERESULTATER 

I det følgende betragtes efterlevelseshjælp ud fra de fem parametre, der vurderes at have den største betydning i 
forhold til egnetheden for en overflytning til Udbetaling Danmark. De er 1) Den økonomiske effekt af en 
overflytning 2) Opgavens mulighed for standardisering 3) Bæredygtigheden for kommunerne efter en evt. 
overflytning 4) Effekten på kvaliteten af en overflytning og endeligt 5) Borgerhensynet i forhold til behov for ansigt- 
til-ansigt-kontakt og lokalkendskab. 

Økonomi 

Efterlevelseshjælp er et meget begrænset opgaveområde i kommunerne, og det skønnes, at der varetages i 
omegnen af 400 sager årligt på landsplan. Ressourceforbruget på området vurderes at være mindre end 2 
årsværk2, som primært anvendes i sagsbehandlingen af nye ansøgninger og ikke i særlig grad på vejledning. På 
denne baggrund vurderer Quartz+Co, at effektiviseringspotentialet ved en eventuel overflytning til Udbetaling 
Danmark er i omegnen af 1 årsværk. 

Standardisering og automatisering 

Ansøgningsblanketten kan printes fra nettet eller udfyldes og sendes digitalt, men hovedparten af ansøgninger om 
efterlevelseshjælp modtages i papirform. Området har ikke en digital selvbetjening og indgår ikke i bølgeplanen for 
obligatorisk digital selvbetjening. Når kommunen får underretning om et dødsfald, og kommunen har kendskab til, at 
der er en samlevende ægtefælle eller samlever, sørger kommunen for, at den efterlevende oplyses om mulighederne 
for at søge om efterlevelseshjælp. Sagsbehandlingsprocessen i forbindelse med ansøgninger om efterlevelseshjælp 
beror næsten udelukkende på objektive kriterier. I ganske få tilfælde kan der være behov for skøn i forbindelse med 
vurdering af, om afdøde og efterlevende levede sammen i ægteskabslignende forhold. 
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Opskaleret til landsplan på baggrund af telefoninterview med sagsbehandlere og teamledere



Bæredygtighed 

Sagsbehandlingen af efterlevelseshjælp varetages typisk i regi af Borgerservice, hvor den behandles som en mindre 
del af en opgaveportefølje, der ikke i særlig grad har fælles karakteristika med efterlevelseshjælp. Modsat varetager 
Udbetaling Danmark i dag sager om efterlevelseshjælp for borgere bosiddende i udlandet, ligesom Udbetaling 
Danmark udbetaler efterlevelsespension til samlevende pensionister. 

Baseret på den begrænsede sagsvolumen og det estimerede ressourceforbrug vurderer Quartz+Co, at en 
overflytning af opgaveområdet ikke i væsentlig grad vil påvirke opgavesammensætningen hos kommunerne. 

Kvalitet 

Opgaven kan være organiseret på forskellige måder i kommunerne, men vil typisk være koncentreret på 1-2 
medarbejdere eller i et lille team. Det begrænsede antal ansøgninger om efterlevelseshjælp kan betyde, at 
kommunerne ikke kan opretholde kritisk masse på området, som i nogle tilfælde kan føre til en uensartet 
sagsbehandling på tværs af sager. Ydermere må der forventes et lidt højere ressourceforbrug pr. ansøgning på 
grund af de meget få ansøgninger pr. kommune.  

Hensyn til borgerne 

Indkomstbegrænsningen på efterlevelseshjælp betyder, at den typiske modtagergruppe er efterlønsmodtagere, 
kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstgrupper, som kan have et større behov for personlig kontakt end 
den gennemsnitlige borger. Henvendelser om efterlevelseshjælp sker dog oftest pr. telefon i forlængelse af 
underrettelsen fra kommunen3. 

En del ansøgninger opstår på baggrund af, at borgeren er i kontakt med kommunen i anden forbindelse, og hvor 
sagsbehandleren som led i den helhedsorienterede vejledning rådgiver om muligheden for at søge 
efterlevelseshjælp i forlængelse af en mistet samlever. I tilfælde af, at området overflyttes til Udbetaling Danmark, 
vil borgeren skulle henvises til ansøgning her. 

I forhold til borgerne er det Quartz+Co’s vurdering, at borgeren som udgangspunkt ikke vil opleve en 
serviceforringelse, såfremt området overflyttes til Udbetaling Danmark, forudsat at der fortsat i regi af fx 
Borgerservice kan ske en vejledning til borgeren af muligheden for at ansøge om hjælpen. 

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet set er det Quartz+Co’s vurdering, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele og kritisk masse ved at 
samle administrationen af efterlevelseshjælp i Udbetaling Danmark baseret på områdets begrænsede 
sagsvolumen. En samling af området i Udbetaling Danmark vil tage udgangspunkt i de etablerede opgavesnit, 
hvorved der i kommunerne vil skulle ydes generel vejledning til borgere, der henvender sig personligt, herunder 
henvisning til ansøgningsprocedure samt evt. videre telefonisk eller skriftlig vejledning hos Udbetaling Danmark. 

Da efterlevelseshjælp vurderes ikke at have nære slægtskaber til andre ydelsesområder, og i øvrigt er et meget 
begrænset opgaveområde, er det forventningen, at en overflytning til Udbetaling Danmark ikke vil påvirke 
sammenhængen i kommunens opgaveløsning. 

En overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark vurderes at have et effektiviseringspotentiale i 
størrelsesordenen 1 årsværk. 
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DELPENSION

BAGGRUND 

Delpension er reguleret i Lov om delpension� Loven giver lønmodtagere, der har en arbejdstidsnedsættelse på 
mindst 7 timer eller mindst ¼ af den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid inden for de sidste 9 måneders 
beskæftigelse, mulighed for at trække sig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet med en fast offentlig ydelse. Den 
nedsatte arbejdstid skal herefter svare til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 12 og højst 30 timer om ugen. 
Delpensionen beregnes som et fast beløb for hver time, arbejdstiden nedsættes, svarende til ca. 89 kr. pr. time i 
2013-niveau.  

Delpension tilbydes i dag til personer, som ønsker delvis tilbagetrækning på arbejdsmarkedet. Tildeling af delpension 
kan alene ske for personer, der er født før 1953 og fra de fylder 60 år (for personer født efter 1953 stiger 
delpensionsalderen gradvist, så den er 63 år for personer, der er født den 1. juli 1956 eller senere). Lønmodtagere 
kan modtage delpension, indtil personen fylder 65 år.  

Delpensionsordningen er under udfasning, hvilket betyder, at personer, som er født den 1. januar 1959 eller senere, 
ikke får mulighed for delpension. Dette betyder, at delpensionsordningen ophører endeligt ved udgangen af 2025. 

Udmåling af delpension er kendetegnet ved generelt at være baseret på objektive vurderingskriterier og består af en 
fast ydelse, som er uafhængig af borgerens tidligere indkomst samt eventuelle samlevers indkomst. 

Antallet af borgere på delpensionsordning udgør i dag mellem 250 og 300 borgere på landsplan1. Den samlede 
udbetaling af delpension er på ca. 21 mio. kr. i 2013. Det vil sige, at der i gennemsnit udbetales 70.000-84.000 kr. pr. 
modtager om året. Der findes ikke noget centralt overblik over, hvordan delpensionssagerne er fordelt på tværs af 
kommuner. 

Borgere på delpension kan opdeles i tre kategorier: Lønmodtagere, arbejdsløse og sygemeldte. For lønmodtagere 
skal arbejdsgiveren udfylde en arbejdsgivererklæring for, at de kan søge om delpension. Ledige eller syge 
delpensionsmodtagere kan bevare sin delpension sammen med henholdsvis arbejdsløsheds- eller sygedagpenge i 
op til 52 uger.  

ANALYSERESULTATER  

I det følgende analyseres delpensionsområdet ud fra følgende fem parametre, der vurderes at have den største 
betydning i forhold til muligheden for en eventuel overflytning til Udbetaling Danmark: 1) Den økonomiske effekt af 
en overflytning 2) Opgavens mulighed for standardisering og automatisering 3) Bæredygtigheden for 
kommunerne efter en evt. overflytning, 4) Effekten på kvaliteten af en overflytning samt 5) Borgerhensynet ift. 
behov for ansigt-til-ansigt-kontakt og lokalkendskab. 

Økonomi 

Årsværkforbruget på håndteringen af delpension er i dag forholdsvist begrænset. I de adspurgte kommuner 
håndteres området typisk af én person, der har det fulde ansvar for området. Vurderingen fra de ansvarlige 
sagsbehandlere er, at området udgør 2-5% af deres samlede tidsforbrug. På landsbasis indikerer det et samlet 
ressourceforbrug på området på mellem 2 til 5 årsværk. Det er Quartz+Co’s vurdering, at de ca. 250 sager 
forventeligt vil kunne håndteres af 1-2 årsværk, hvis området blev samlet i Udbetaling Danmark. 
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Standardisering og automatisering 

Delpension er – som det fremgår af de lovmæssige krav til ordningen – stort set udelukkende baseret på 
objektive vurderingsparametre og indbefatter dermed meget få skønsmæssige elementer. Sagsbehandlingen pr. 
sag består af en indledende vurdering af, hvorvidt personen er berettiget til delpension, og såfremt personen 
tildeles pensionen aktiveres udbetalingen af ydelsen. Endvidere foretages en årlig kontrol, hvor der indhentes en 
arbejdsgivererklæring. Det er muligt at håndtere og delvist automatisere området via digital understøttelse. Nogle 
kommuner bruger KMD Sag til at administrere ordningen, andre kommuner har et mere manuelt baseret system, 
primært fordi de fleste kommuner kun har ganske få modtagere, hvilket ikke retfærdiggør udgifter til it-mæssig 
implementering. 

Bæredygtighed  
Delpension har efter overflytningen af pensionsområdet til Udbetaling Danmark umiddelbart ingen slægtsskab til 
opgaver i kommunerne og håndteres derfor også fra kommune til kommune i forskellige enheder, fx 
Ydelsescenteret eller Borgerservice. Set i lyset af det meget begrænsede ressourceforbrug på området vurderes 
en overflytning af området ikke at få betydning for de enheder, som varetager området i dag. 

Kvalitet 

Det er vurderingen, at kvaliteten af håndteringen af delpension vil blive ensartet og styrket ved en overflytning til 
Udbetaling Danmark. Det skyldes blandt andet det begrænsede kendskab, der er til området på nuværende 
tidspunkt i hver af kommunerne, og som udgør en risiko, idet erfaringen og ekspertisen ofte kun ligger hos én 
person. En samling af området i Udbetaling Danmark vil kunne skabe en kritisk masse på området, som vil kunne 
reducere denne risiko. 

Borgerhensyn 
Fra et borgerperspektiv vurderes det ikke, at en overflytning af området til Udbetaling Danmark vil indebære en 
forringelse for borgeren. Der vurderes således ikke at være behov for ansigt-til-ansigt-kontakt forbundet med 
delpensionshåndteringen og ej heller behov for lokalkendskab i sagsbehandlingen.  

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet set er det Quartz+Co’s vurdering, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele og kritisk masse ved at 
samle administrationen af delpensions i Udbetaling Danmark baseret på områdets begrænsede sagsvolumen. 
Dette skal ses i lyset af dels det lave antal ydelsesmodtagere, dels at ordningen er under udfasning. 

En samling af området i Udbetaling Danmark vil tage udgangspunkt i de etablerede opgavesnit, hvorved der i 
kommunerne vil skulle ydes generel vejledning til borgere, der henvender sig personligt, herunder henvisning til 
ansøgningsprocedure samt evt. videre telefonisk eller skriftlig vejledning hos Udbetaling Danmark. 

Da delpension vurderes ikke at have nære slægtskaber til andre kommunale ydelsesområder – og i øvrigt er et 
meget begrænset opgaveområde, er det forventningen, at en overflytning til Udbetaling Danmark ikke vil påvirke 
sammenhængen i kommunens opgaveløsning. Omvendt vurderes ordningen af have et vist slægtskab til 
pensionsopgaven, der i dag varetages af Udbetaling Danmark, hvorved der kan være synergigevinster i forhold 
hertil. 

En overflytning af opgaven til Udbetaling Danmark vurderes at have et effektiviseringspotentiale i 
størrelsesordenen 1-3 årsværk. 


