Kontakt os
Borger & Ydelsescentret,
Kontrol Teamet:
Anne Christensen, 43 68 63 32
Louise Wandel, 43 68 63 41
Marianne Kondrup, 43 68 63 33
Charlotte Jørgensen, 43 68 64 88
Mette Ditlevsen, 43 68 65 02

Kontakt: Kontrol Teamet, borgerservice@albertslund.dk

STOP SOCIALT
BEDRAGERI
Socialt bedrageri koster kommunen millioner af kroner om året
og samfundet flere milliarder kroner om året. Det har Albertslund
Kommune valgt at sætte fokus på.

www.albertslund.dk/socialtbedrageri

STOP SOCIALT BEDRAGERI
Socialt bedrageri koster kommunen millioner af kroner om året
og samfundet flere milliarder kroner om året. Det har Albertslund Kommune
valgt at sætte fokus på.
Hvad er socialt bedrageri
Jens og Susanne bor sammen og har to børn.
Der er mange kurrer på tråden og en skønne
dag tager Jens sit gode tøj og flytter. Jens kan
ikke finde noget sted at bo, så han flytter hjem
til sine forældre. Susanne, der er arbejdsløs,
bliver enlig forsørger og dermed berettiget til
diverse tilskud. Hun får forhøjet boligsikring,
ekstraordinært børnetilskud, friplads i vuggestue og børnehave, og så får hun børnepenge
fra Jens, som til gengæld kan trække dem fra
på selvangivelsen.
Tiden går, og efterhånden bliver Jens og Susanne gode venner igen og Susanne bliver gravid.
Jens flytter hjem, men han ”glemmer” at melde
adresseflytning til Folkeregistret. Dermed får
familien udbetalt sociale ydelser, som de ikke
havde været berettiget til.
Det betyder i Jens og Susannes tilfælde en fejlagtig udbetaling af diverse ydelser på ca. 9.000
kr. skattefrit pr. måned.
Jens og Susannes situation er et tænkt, men
typisk eksempel på socialt bedrageri, som koster kommunen tusindvis af kroner om måneden.

Susanne modtager kontanthjælp fra kommunen. En dag får Susanne tilbudt et arbejde, og
hendes nye arbejdsgiver tilbyder at udbetale
hendes løn kontant og uden om firmaets regnskab – han tilbyder at udbetale dem uregistreret. Susanne siger ja tak, da hun og Jens har
stiftet en del gæld. Susanne fortsætter med
at modtage sin kontanthjælp fra kommunen
ved siden af den løn, hun får udbetalt af sin
arbejdsgiver.
Det er ikke lovligt og koster kommunen omkring
15.000 kr. månedligt i fejlagtig udbetaling af
kontanthjælp.
Samlet set bliver der i Jens og Susannes tilfælde udbetalt omkring 24.000 kr. i uberettiget
ydelser/hjælp pr. måned – svarende til 288.000
kr. årligt.
Socialt bedrageri koster kommunen millioner af
kroner om året og samfundet flere milliarder
kroner om året. Det har Albertslund Kommune
valgt at sætte fokus på.
Hvad gør vi
Albertslund Kommune er en enhedsforvaltning. Det betyder, at medarbejdere inden for
kommunen kan udveksle oplysninger på tværs

af organisationen, når det er relevant for den
sagsbehandler, der modtager/indhenter oplysningerne.
En sag oversendes til politiet, hvis det kan
dokumenteres, at der er foregået/er begået
noget strafbart i henhold til Straffelovens §
289a eller Retssikkerhedslovens § 12b.
Ikke dyneløfteri
Det er strafbart at snyde kommunen, og vi
gør, hvad vi kan for at få det stoppet. Ved at
kommunes medarbejdere arbejder helhedsorienteret giver man den borger, der overholder
reglerne, en langt bedre og hurtigere service,
mens den borger, der tilsidesætter reglerne,
får det sværere.
Det handler således ikke om at forfølge de
borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser.
Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere, som har behov for hjælp, mod det misbrug
af offentlige midler, som socialt bedrageri er.
Hvad er din pligt
Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser, du modtager, er lovlige, har du pligt til at kontakte kommunen. Sørg blandt andet for, at oplysninger
om ændringer i dine personlige forhold, økonomi
m.m. meddeles kommunen, og at din folkeregisteradresse er den samme som din reelle
adresse (der hvor du bor og opholder dig). Vi vil
naturligvis hjælpe med at afklare din situation.
Anmeldelse og henvendelse
Hvis du har mistanke om ulovligheder, bør du
henvende dig til kommunen. Vi tager alle hen-

vendelser fra borgerne alvorligt. Man er ikke
part i en sag, fordi man har indgivet en anmeldelse til kommunen. Man bliver derfor ikke
orienteret om anmeldelsens forløb eller udfald.
Vi undersøger den enkelte sag meget grundigt
ud fra de modtagne oplysninger, før vi henvender os til borgeren. Du kan ringe på telefon 43
68 63 32 og tale med Anne Christensen, hvis du
har spørgsmål.

Hvad er vores mål
Det er kommunens mål at:
• Stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt
• Sikre, at de ydelser, borgerne
modtager, er berettiget
• Sørge for, at borgerne får de
ydelser, de skal have – hverken
mere eller mindre!
Det betyder, at vi kan yde en bedre og hurtigere service over for den lovlydige borger.

