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Afsluttende rapport for initiativ 2.3: Korrekte udbetalinger og bedre 

borgerdata 

Stamdata 

 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre 
borgerdata 

Ministerium Finansministeriet (FM) 

Institution Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) 

Styregruppe Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol 
(SFK) 

Projektejer Søren Beltofte 

Kontorchef i kontor for analyse og policy 
(KAP) 

Projektleder Martin Søgaard Tveden 

Starttidspunkt Maj 2016 

Oprindeligt forventet 
sluttidspunkt 

Ultimo 2020 

Egentligt sluttidspunkt Ultimo 2019 

Samlet budget (2016-2020) 10 mio. kr. (pl-16) 
(FODS-midler) 

Samlet mer- eller mindreforbrug Der er i alt anvendt 4,6 mio. kr. i 
initiativperioden, mens 5,4 mio. kr. er 
omdisponeret. 
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Formål og resultater 

Initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata har haft til formål at bidrage til, 

at den løbende indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd er effektiv og sikrer 

borgernes retssikkerhed. Dette er vigtigt for borgernes tillid til den offentlige 

sektor og de offentlige finanser. Derfor er indsatsen mod fejludbetalinger og 

socialt snyd vigtig. 

Initiativet har haft til formål at bidrage til, at borgere og myndigheder får: 

a) Korrekte udbetalinger og styrket retssikkerhed 
b) Enklere og mere dataunderstøttede sags- og kontrolprocesser 
c) Mere effektiv anvendelse af kontrolressourcerne 
d) Stærkere samarbejde om kontrolindsatsen mellem myndigheder 

Initiativets indsatser har været tilrettelagt i tre overordnede spor:   

1. Flere og bedre borgerdata 

2. Forenkling og effekter 

3. Styrket myndighedssamarbejde om kontrolindsatsen 

Formålet med sporene Flere og bedre borgerdata og Forenkling og effekter er primært at 

forebygge fejludbetalinger og socialt snyd gennem styrkede sags- og 

kontrolprocesser, mens sporet Styrket myndighedssamarbejde om kontrolindsatsen primært 

skal sikre en mere koordineret kontrolindsats på tværs af den offentlige sektor med 

henblik på at anvende myndighedernes ressourcer bedst muligt. 

De centrale leverancer og resultater for initiativ 2.3 er opsummeret i tabel 2: 

Tabel 2 

Leveranceplan og resultater for initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata 

Leverance og ophæng 
Ansvarlig 
myndighed 

Periode Økonomi Bemærkninger 

Analyse af rammerne for 
eIndkomst  

DIGST 
Juni 2016 –  
maj 2017 

- Gennemført 

Analyse af etablering af 
lovvalgsregister  

STAR 
Juni 2016 – 
maj 2017 

- 

Gennemført 

Analysen viste, at lovvalgs-
afgørelser de facto var 
centraliseret i UDK samt at 
relevante afgørelser blev 
distribueret. 

Etablering af 
lovvalgsregister 

STAR 2017 - 
Udgået 
Analysen viste, at der ikke 
var behov for register. 

Evaluering af dataenheden i 
UDK 

STAR 

September 
2016 – 
november 
2017 

1 mio. kr.  
(2016-midler) 
 

Gennemført 
Evalueringen godkendt i 
SFK. 

Analyse af model for samliv  STAR 
Januar 2017 - 
december 
2018 

1,3 mio. kr.  
(2018-midler) 

Gennemført 
Analysen godkendt i SFK. 

Analyse af formuedatas 
kvalitet og tilgængelighed 
herunder også begrebs-
harmonisering 

DIGST 
Medio 2017- 
februar 2019 
2018 

1,2 mio. kr.  
(0,8 mio. kr.  
2017-midler og 
0,4 mio. kr. 2018-
midler) 

 Gennemført 
Den samlede formueanalyse 
blev afsluttet februar 2019. 
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Tabel 2 

Leveranceplan og resultater for initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata 

 

Analyse af indkomstdatas 
kvalitet og tilgængelighed, 
herunder også begrebs-
harmonisering  

DIGST  
Medio 2017 – 
marts 2018  

- 

Foranalyse gennemført 
På baggrund af foranalyse 
har SFK truffet beslutning om 
ikke at igangsætte yderligere 
analyser. 

Analyse om øget 
samarbejde om deling af 
kontroloplysninger 
”delingsanalyse”  

DIGST 
Medio 2018- 
april 2019 

 0,1 mio. kr. i 
(2018-midler) og 
1,0 mio. kr. 2019-
midler) 

Gennemført 
Analysen godkendt i SFK. 

Analyse af flere og bedre 
fælles data om bl.a. flytning 
til udlandet og levestatus på 
danskere i udlandet 

DIGST 2018 - 

Foranalyse gennemført 
På baggrund af foranalyse 
har SFK truffet beslutning om 
ikke at igangsætte yderligere 
analyser. 

Evaluering af indikatorernes 
kvalitet og anvendelighed på 
trin 1-3  

Uafklaret [2018] - 
Ikke igangsat 
 

Analyse af en koordineret 
fællesoffentlig kontrol-
indsats, herunder udgående 
kontrol 

Uafklaret [2019] - 
Ikke igangsat 
 

- - 2020 
Budget:  
1 mio. kr. (2020-
midler) 

Ikke igangsat  
 

 
 

Fremtidigt ejerskab 

I regi af initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata er der gennemført 

analyser af problemstillinger primært på Beskæftigelsesministeriets ressortområde 

og delvis på Skatteministeriets ressortområde. Med initiativets afslutning varetages 

det evt. fremtidige arbejde af de respektive ressortministerier. 

Effektmål 

Initiativets aktiviteter har skulle bidrage til:  

 at sikre borgere korrekte udbetalinger af sociale ydelser på korrekt 

datagrundlag, dvs. at reducere omfanget af snyd og fejludbetalinger samt  

 at skabe administrative lettelser hos myndighederne  

Det har generelt været vanskeligt at opgøre effekten af de enkelte aktiviteter på 

omfanget af fejludbetalinger, men det er i alle analyser tilstræbt at opgøre 

effekterne såvel på snyd og fejludbetalinger som på administrative omkostninger.  

Økonomi  

Initiativ 2.3 har haft et budget på 10 mio. kr. i perioden 2016-2020. I perioden 

2016-2019 er der realiseret et forbrug på 4,6 mio. kr. ifm. med en række analyser, 

jf. tabel 3. 
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Tabel 3 – Budget og realiseret forbrug ifm. initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata 

 
Budget Realiseret 

(Mio. kr., 2016-pl, 
udgiftsbaseret) 

2016 2017 2018 2019 2020 I alt 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Etablering af 
lovvalgsregister 

- 2,0 - - - 2,0 - - - - - 0,0 

Analyser 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 8,0 1,0 0,8 1,8 1,0 - 4,6 

- heraf evaluering af DFD - - - - - - 1,0 - - - - 1,0 

- heraf formueanalyse - - - - - - - 0,8 0,4 - - 1,2 

- heraf samlivsanalyse - - - - - - - - 1,3 - - 1,3 

- heraf delingsanalyse - - - - - - - - 0,1 1,0 - 1,1 

Total      10,0      4,6 

             

 


