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Aftalens indhold

Den løbende indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd skal være effektiv og bidrage til
borgernes tillid til den offentlige sektor. Myndighedernes tværgående samarbejde om
kontrolindsatsen styrkes derfor yderligere, så den enkelte myndighed i højere grad får de rette
oplysninger til at forebygge fejludbetalinger og udføre en effektiv kontrolindsats. Der er fortsat et
betydeligt uudnyttet potentiale i at sikre, at relevante oplysninger og erfaringer bliver udvekslet
mellem danske myndigheder. Initiativet indeholder følgende indsatser:
 Det skal sikres, at indkomstdata har rette kvalitet, tilgængelighed og indhold. Der skal blandt
andet foretages en analyse af indkomstdatas kvalitet og tilgængelighed. Desuden foretages en
nærmere analyse af rammerne for eIndkomst-registret, herunder governancestruktur og
finansieringsansvar.
 Mulige modeller for harmonisering af blandt andet indkomst- og samlivsbegreberne skal
analyseres.
 Mulighederne for at etablere et fælles register, hvori myndighedsafgørelser om lovvalg
registreres, skal analyseres. Lovvalg er en afgørelse om, hvilket lands lovgivning en given
borger, fx vandrende arbejdstager, hører under.
 Mulighederne for flere og bedre fælles data om blandt andet meddelelse om flytning til udlandet
og levestatus på danskere i udlandet skal undersøges.
 Der skal følges op på, om den igangsatte effektmåling af kontrolindsatsen i kommuner og
Udbetaling Danmark giver den nødvendige viden.
 Effektivt samarbejde om Dataenheden i Udbetaling Danmark, herunder skal der i 2016
igangsættes en evaluering af Dataenheden og samarbejdet herom, jf. ØA15.
 Der skal skabes bedre muligheder for at samarbejde om udgående kontroller, herunder skal
mulighederne for bedre deling af oplysninger og for at etablere et fællesoffentligt indsatsforum
undersøges.
 Eventuelle tværgående juridiske udfordringer ved myndighedernes datadelingsbehov i
kontroløjemed afdækkes og kan efterfølgende henvises til analyse i initiativ 2.1.
Initiativet forventes at resultere i betydelige økonomiske gevinster i de statslige myndigheder og
kommunerne samt i kvalitative gevinster for borgerne.
Organisering

Arbejdet med at realisere initiativet forankres i den allerede eksisterende styregruppe for
fejludbetalinger og kontrol (SFK), som afrapporterer til porteføljestyregruppen for den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. SFK udarbejder oplæg om etablering af et lovvalgsregister.
STAR udarbejder lovforslag på baggrund heraf.

