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Afsluttende rapport for initiativ 6.6: ”Validering af Atypisk
Sygefravær”
Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ 6.6 Validering af Atypisk Sygefravær (VAS)
Initiativnavn

Validering af Atypisk Sygefravær (VAS)

Ministerium

Beskæftigelsesministeriet

Institution

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Budget og finansiering

Finansieret på finanslovskonto 17.41.31

Ansvarlig for statusrapportering

Fuldmægtig Anne-Mette Thordal-Christensen

Formand for følge-/arbejdsgruppe

-

Projektleder

Fuldmægtig Anne-Mette Thordal-Christensen

Projektejer

Kontorchef Søren Tingskov

Programleder

-

Starttidspunkt

August 2008

Sluttidspunkt

Oktober 2015

Øvrige kommentarer

Resultater
VAS er et system, som foretager filterbaserede kontroller på sygedagpenge
indberetninger og -anmodninger fra arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser, der
indrapporteres via den digitale selvbetjeningsløsning NemRefusion.
VAS beriger indberetningerne med informationer, som indikerer, at sygefraværet
har nogle atypiske karakteristika, som kan slås op i offentlige registre. Det kan
være informationer om at den sygemeldte modtager andre offentlige ydelser eller
har flere arbejdsgivere. Det er informationer, som giver anledning til, at den
kommunale sagsbehandler kontrollerer sagen yderligere. Meddelelserne bliver
udstillet i det kommunale sagsbehandlingssystem KMD Dagpenge.
Økonomi
Udviklingen af VAS-systemet Validering af Atypisk Sygefravær er sket fra 1.
august 2008, og systemet har løbende haft en bevilling på Finansloven og siden
2013 på § 17.41.31.
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Tabel 2: Forbrug på § 17.41.31 Validering af atypisk sygefravær (årets priser)
Bevilling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,5

7,8

3,1

3,3

11,0

8,1

6,6

5,3

Forbrug ?
?
?
3,3
11,5
8,4
7,4
5,7
Kilde: De årlige finanslove. Bevillingen for perioden 2008-2010 fremgår af bemærkninger til FL,
men der er desværre ikke udspecificeret regnskabstal for perioden, da bevillingen lå på en
hovedkonto.

Dette års bevilling er på 5, 3 mio. kr., og årets aktiviteter forventes at overskride
rammerne med ca. 0,4 mio. kr. grundet forsinkelse af overgang til ny
driftsplatform pga. forsinket udbud i SIT. Overskridelsen finansieres af opsparing
fra tidligere år.
Ved udgangen af 2014 var der en opsparing på VAS-kontoen på 8,1 mio. kr. samt
en mindre reservationsbevilling på 0,7 mio. kr.
Fremtidigt ejerskab
På nuværende tidspunkt er VAS i en transitionsfase, da de omkringværende
systemer på sygedagpengeområdet er under forandring. Dels er kommunerne i
gang med at udskifte sagsbehandlingssystemet til ydelseshåndtering, dels har
Udbetaling Danmark en ny mulighed for at servicere kommunerne med
undringslister til brug for løbende sagsbehandling og bagudrettede kontroller.
KL og kommunerne er i regi af KOMBIT i øjeblikket i gang med at etablere et
nyt sagsbehandlingssystem (KSD) for håndtering af udbetalinger af sygedagpenge
og sygedagpengerefusioner. Det er aftalt med KOMBIT, at KSD skal udføre en
række af de filterbaserede kontroller, som i dag foretages i VAS, og dermed
overflødiggøres VAS i dette trin. Udrulningen af KSD starter medio 2016, og
inden udgangen af 2017 forventes det, at alle kommuner anvender systemet. Når
alle kommuner er overgået til KSD, udfases VAS-filtrene, således at kontrollerne
kun udføres ét sted.
De resterende filterkontroller i VAS har karakter af ”undringskontroller”, som
typisk kræver mere sagsbehandling eller peger på en tendens på tværs af sager.
Disse filterudslag er i dag svære at formidle til kommunerne, da de præsenteres på
den enkelte sag frem for på aggregeret niveau. Det er ikke systemteknisk muligt
for VAS på andre måder, og derfor vil disse filtre fremover blive håndteret i regi
af Udbetaling Danmark, der via en portalløsning kan gøre lister tilgængelige for
kommunernes kontrolenheder.
Udbetaling Danmark fik pr. 1. maj 2015 hjemmel til at foretage
registersamkøringer på kommunale ydelsesområder, herunder sygedagpengesager,
med henblik på, at levere prioritetslister(undringslister) til kommunerne for at
bistå kommunernes kontrolarbejde og udtrække de sager, hvor der er størst risiko
for at der er sket en fejludbetaling.
På den baggrund forventes det, at VAS kan udfases senest medio 2018.

