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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk 

Ansøger(e) Frederiksberg Kommune, BorgerServiceCentret, på vegne af 6-by netværket 
(her indsættes konkrete navne på de medansøgende kommuner) på 
kontrolområdet

Befolkningsgrundlag 834.177 (2018 tal)

Titel på forsøg
Underretning fra pensions- og 
forsikringsselskaber til offentlig myndighed om 
muligt socialt bedrageri

Frida GísladóttirKontaktperson
Telefon 38212440 E-mail frgi01@frederiksberg.dk

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Baggrunden for forsøget er, at Kontrolenheden i BorgerServiceCentret er blevet gjort opmærksom på, at 
forsikrings- og pensionsselskaberne i forbindelse med deres undersøgelser af svindelsager får kendskab til, at 
deres sager også indeholder elementer af socialt bedrageri. 

Forsikrings- og pensionsselskaber videregiver i dag ikke relevante oplysninger til kommunerne. Dette under 
henvisning til fast praksis om restriktiv fortolkning af lov om finansiel virksomhed. Brancheorganisationen 
”Forsikring og Pension” har dog i et høringssvar til Folketinget udtalt, at de som udgangspunkt, er positivt 
indstillet over for indførelse af en underretningspligt i svindelsager.  

Forsøget går derfor ud på, at: 

• åbne op for mulighed for saglig og lovlig udveksling af oplysninger mellem kommune og forsikrings- og 
pensionsselskaber. 

• forpligte forsikrings- og pensionsselskaber til at videregive oplysninger fra sager om forsikringssvindel, 
hvor der også er mistanke om socialt bedrageri.

Forsikrings- og pensionsselskaberne har eksempler på sager, hvor deres kunder uretmæssigt bliver erklæret 
helt eller delvist uarbejdsdygtige og dermed kan få mulighed for at modtage anseelige forsikringsudbetalinger. I 
forbindelse med selskabernes undersøgelser bliver de for eksempel opmærksomme på, at kunderne er i stand til 
at løfte tunge vægte i det lokale træningscenter eller arbejde sort med et fysisk krævende arbejde. Dette sker 
samtidig med, at de for eksempel modtager førtidspension, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller 
kontanthjælp fra kommunen.

Brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” vurderer, at der vil være tale om cirka 400 årlige underretninger til 
landets kommuner.   

Det er hensigten, at forsøget skal forankres på kontrolområdet i 6-by regi (København, Aarhus, Aalborg, 
Odense, Herning, Randers, og Frederiksberg) med Frederiksberg Kommune som tovholder. Omtalte netværk 
dækker cirka 30 procent af den samlede befolkning i Danmark.

Indtil videre har Frederiksberg Kommune modtaget uformelle tilkendegivelser fra Aarhus, Odense, Randers og 
Herning Kommune om, at de ønsker at deltage i frikommuneforsøget. København og Aalborg kommune har ikke 
mulighed for at være medansøgere men vil gerne følge projektet. 

http://www.oim.dk/
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Forsøget hører under ”Tværgående effektivisering af opgaveløsningen”, idet forsøget indebærer samarbejde 
både med forsikring- og pensionsselskaber, brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” og andre kommuner. 

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Initiativet lægger op til at gå nye veje og dermed få ny viden og erfaringer på området. Med de nye oplysninger 
vil vi få en højere kvalitet i opgaveløsningen, da det skønnes at kvaliteten og indholdet af de nye underretninger 
vil gøre forsøgsdeltagerne i stand til at kunne finde flere sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. 

Initiativet er i tråd med Regeringens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 - og dermed også 
målsætningen i Frederiksberg Kommunens beskæftigelsesplan for 2019 om ”et stigende fokus på at minimere 
fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser”.

Forventningen er, at initiativet skal sikre, at kommunerne ikke går glip af eksisterende og meget relevante 
oplysninger, der kan medvirke til at begrænse snyd med offentlige midler. 

Det er ligeledes forventningen, at de cirka 400 årlige underretninger kan betyde en væsentlig besparelse på de 
offentlige budgetter. Det skal bemærkes, at flere af de ydelser der er i spil, kan være ydelser en borger modtager 
uberettiget for resten af livet.

Frikommuneforsøget vil i første omgang have fokus på udveksling af oplysninger for at minimere snyd med 
offentlige midler. 

Det reelle potentiale af dette forsøg kan være svært at vurdere, men et konservativt estimat er, at de cirka 400 
årlige underretninger kan spare de offentlige budgetter for mellem 10 og 20 millioner kroner om året. 

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
I dag vurderes der ikke at være hjemmel til at videregive oplysninger mellem forsikringsselskaber og 
kommunerne. Folketinget og regeringen vil kunne beslutte at indføre nationale regler, der giver hjemmel til, at 
der kan videregives de omtalte oplysninger mellem kommunerne og forsikringsselskaberne. 

Vurderingen af, hvorvidt kommunen kan videregive personoplysninger til forsikringsselskabet er foretaget med 
afsæt i databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1 litra e og art 6, stk. 3.

Databeskyttelsesloven § 6

Databeskyttelsesloven gælder både private og offentlige og regulerer behandling og videregivelse af 
oplysninger. Efter § 6 må behandling af personoplysninger finde sted, hvis mindst en af betingelserne i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.  

I forhold til kommunernes lovhjemmel til at videregive oplysninger til forsikringsselskaberne oplyser Datatilsynet 
(den 28. januar 2019), at der ikke i databeskyttelsesforordningen er hjemmel til, at kommunerne kan videregive 
de nævnte oplysninger, jævnfør art 6. stk. 1, litra e og art 6, stk. 3. Datatilsynet oplyser videre, at national ret, det 
vil sige folketinget og regeringen, vil kunne beslutte, at der laves en sådan lovhjemmel, under forudsætning af, at 
lovhjemlen overholder de øvrige regler, der er givet i forordningen.

Vurderingen af hvorvidt forsikringsselskabet kan videregive personoplysninger til kommunerne foretages i 
medfør af § 117 i lov om finansiel virksomhed, idet særregler om behandling og videregivelse af 
personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 1, stk. 3,  går forud for databeskyttelsesforordningens regler.

Lov om finansiel virksomhed § 117

Forsikringsselskaber vurderer, at der ikke kan videregives personoplysninger til kommunerne i medfør af 
l §117 i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af denne bestemmelse, at der ikke må ske ”uberettiget”  
videregivelse af oplysninger. Bestemmelsen fortolkes yderst restriktivt, hvorfor forsikringsselskaberne i dag ikke 
videregiver oplysninger om misbrug af sociale ydelser, selvom selskaberne har kendskab hertil. Forsikring og 
Pension har i 2018 tilkendegivet, at de er positivt indstillet over at kunne videregive oplysninger om svindelsager 
til kommunerne (hvis der kommer en lovændring). 

Der vurderes at være behov for en dispensation af § 117 i lov om finansiel virksomhed, så udveksling af 
oplysninger om misbrug af ydelser og erstatninger kan behandles og standses

Retssikkerhedslovens § 11 a og 11c

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/EUFOR2016679_A6?src=document
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Der er ikke hjemmel til at indhente oplysninger fra private forsikringsselskaber (Kontrolgruppens 
hjemmelsgrundlag ved indhentelse af oplysninger i sager om misbrug af sociale ydelser).  

Retssikkerhedsmæssige spørgsmål 

Den samfundsmæssige retsfølelse: Det må antages, at retsfølelsen i samfundet som helhed vil blive styrket, 
såfremt der kan udveksles de angivne oplysninger mellem forsikringsselskaber og kommunerne. Kommunerne 
og forsikringsselskaberne vil herved få mulighed for at stoppe udbetalinger til borgere/kunder, som ikke er 
berettiget til ydelserne. 

Borgerens retssikkerhed: I forbindelse med udveksling af oplysninger i en forsikringssag og i kommunen er det 
undersøgt om borgerens retssikkerhed vil kunne svækkes.

For at imødegå en eventuel svækkelse af borgerens retssikkerhed, er det forvaltningens opfattelse, at 
forsikringsselskabet og kommunen udtrykkeligt bør informere borgeren om, at der kan ske videregivelse af 
oplysninger til de respektive relevante instanser, i forbindelse med behandlingen af en personskade om 
forsikringssvindel/misbrug af sociale ydelser. Derudover anbefales det, at kommunen er opmærksom på, om det 
skønnes sagligt og nødvendigt at anvende oplysninger, som er indhentet i en proces i forsikringsselskabet, der 
kan kategoriseres som værende af særligt indgribende karakter.
 

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
De forventede resultater forventes realiseret ved, at kommunerne anvender underretningerne fra forsikrings- og 
pensionsselskaberne til at undersøge, hvorvidt en borger fortsat er berettiget til en given ydelse med 
udgangspunkt i oplysningerne fra underretningerne. 

Den forventede økonomiske effekt realiseres ved at kommunerne opnår en besparelse på de sager, hvor 
underretningerne fra forsikring- og pensionsselskaberne fører til, at en given ydelse ikke længere udbetales til 
borgere, der ikke er berettiget til denne ydelse. Der kan ligeledes være en økonomisk effekt for kommunerne ved 
at uberettigede modtaget ydelser skal tilbagebetales.

Det forventes, at underretningerne fra forsikrings - og pensionsselskaberne kan indeholde følgende:

 Lægelige akter: Alle lægelige bilag, fx ambulancejournal, lægejournal, behandlerjournaler, 
speciallægeerklæringer og funktionsattester. 

 Økonomiske akter: Alle bilag til at vurdere skadelidtes indtægtstab og/eller varige erhvervsevnetab, fx 
arbejdsgivererklæringer, lønsedler, årsopgørelser, R75 og evt. regnskaber for selvstændige.

 Kommunale akter: Alle kommunens akter i forhold til den kommunale erhvervsmæssige udredning; 
typisk hele sygedagpengesagen.

 Materiale fra selskabets egne undersøgelser af sagen, herunder: 
- oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider 
- rapporter fra fysiske observationer af skadelidtes adfærd og bevægelser på offentligt tilgængelige 

steder
- billeder og/eller videooptagelser af skadelidte på offentligt tilgængelige steder (bruges til at 

dokumentere eventuel diskrepans mellem skadelidtes faktiske helbredsmæssige formåen og det, 
som er anmeldt og beskrevet til forsikringsselskabet)

- kommunikation mellem forsikringsselskab og skadelidte/kunde og/eller dennes repræsentanter - 
herunder selskabets skriftlige meddelelse til skadelidte/kunde om afvisning eller nedsættelse af 
erstatning samt selskabets begrundelse herfor

5. Evaluering/opfølgning
Effekten af kommunernes samlede kontrolindsats indberettes til KL to gange om året. I den forbindelse vil det 
kunne oplyses, at kilden til en given effekt i kommunalt regi er opstået på baggrund af en underretning fra et 
forsikrings- eller pensionsselskab, og man vil således kunne måle på effekten af dette forsøg.

6-by netværket, med Frederiksberg Kommune som tovholder, vil planlægge en række møder med hyppig 
kadence i forsøgsperioden for at evaluere løbende og eventuelt justere undervejs. Møderne vil gøre det muligt at 
identificere eventuelle mønstre i de underretninger, der kommer fra forsikring og pensionsselskaberne, på tværs 
af kommunerne. Eventuelle mønstre kan anvendes til at fokusere indsatsen yderligere i forsøgsperioden. Det er 
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forventningen, at de oplysninger, der følger med underretningerne, kan være medvirkende til, at kommunerne i 
sidste ende vil være endnu bedre klædt på i forhold til at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og 
fejludbetalinger. 

Det er ligeledes forventningen, at erfaringerne fra forsøgsperioden vil kunne anvendes på tværs i organisationen 
i de respektive netværkskommuner.  

Brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” vil blive inddraget i forhold til evaluering undervejs efter behov. 
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk 

Ansøger(e) Frederiksberg Kommune

Befolkningsgrundlag 106.000 borgere

Titel på forsøg
Inddrivelsen forankres bedst lokalt

Kontaktperson
Telefon E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Frikommuneforsøget ”Inddrivelse forankres bedst lokalt” er et forsøg inden for ”Tværgående effektivisering af 
opgaveløsningen”. Forsøget går i korthed ud på, at kommunen får lovhjemmel til inddrivelse ud over de lovhjemler 
der i dag findes på ejendomsskatteområdet. Herved vil det uhensigtsmæssige opgavesnit der er mellem 
kommunen og Gældsstyrelsen, blive gjort mindre, samtidig med at borgernes retssikkerhed styrkes. 

Inddrivelse af de kommunale fordringer er en opgave, som bedst forankres hos de kommunale pantefogeder, som 
både har lokalkendskab og ekspertisen. 

Siden inddrivelsen af ejendomsskatterne blev lagt tilbage til kommunen i februar 2016 er restancerne faldet 
markant, og er nu lavere end de var i 2005, da strukturreformen trådte i kraft og hele inddrivelsen blev flyttet fra 
kommuner til Stat.

Restancer i 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017  2018

Ejendomsskat          3.298 6.347 3.643 1.373 507 402*

*pr. 5. december 2018

Såfremt kommunerne atter fik lov til at inddrive egne fordringer, ville der tegne sig et nogenlunde tilsvarende 
billede, som på ejendomsskatteområdet, det vil sige et tydeligt fald i restancerne.

Allerede tilbage i 2007 viste tallene, at inddrivelsen ikke fungerede optimalt. Opkrævnings- og inddrivelsesreglerne 
er yderst komplekse, og kompleksiteten er kun vokset i de seneste år. Situationen er i dag den, at 
Gældsstyrelsens inddrivelse er markant nedsat. Der er reel risiko for, at gælden forældes og eller ikke mulig at 
inddrive som følge af manglende betalingsevne. 

Rigsrevisionen har ifølge en rapport fra 2019, som Berlingske har fået indsigt i, udtrykt stor bekymring for 
Gældsstyrelsens manglende inddrivelsesevne. I samme avis citeres Rigsrevisionen for at have udtalt, at 
problemerne er så udtalte, at staten burde hente hjælp til at inddrive fra andre offentlige instanser eller private 
aktører, i det omfang det er muligt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Datafejlene i Gældsstyrelsens systemer medfører at en meget stor del af porteføljen skal behandles manuelt. 
Kommunernes opkrævningssystemer indeholder ikke samme datafejl, hvorfor det også af denne grund giver god 
mening at flytte inddrivelsen retur til kommunerne.

Det er herudover lange udsigter til at Gældsstyrelsens faktiske inddrivelsesevne på de kommunale fordringer bliver 
en realitet. KL og KOMBIT er gået sammen i et projekt, som varer i ca. 2,5 år, med henblik på at supportere 
kommunerne i at koble sig på Gældsstyrelsens platform (”onboardingsforløbet”). Når kommunerne om et par år 
har koblet sig på, er der en større garant for oversendelse af korrekt data, end tilfældet er i dag. Dette er dog ikke 

http://www.oim.dk/
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ensbetydende med, at der til den tid er udviklet yderligere it-systemer med henblik på automatisk inddrivelse. De 
fordringer, der allerede er sendt over, og de fordringer som bliver sendt over indtil opkoblingen, vil skulle 
underkastes en manuel behandling pga. risiko for datafejl.

I stedet for at oversende kommunens fordringer til en usikker skæbne i Gældsstyrelsen, foreslås det derfor, at de 
kommunale pantefogeder får tillagt fornødne lovhjemler for at foretage udlæg for at sikre nogle af de kommunale 
fordringer – som minimum i den periode -  hvor Gældsstyrelsens inddrivelse er manuel og baserer sig nærmest 
udelukkende på modregning i overskydende skat/børne- og ungeydelsen. Tiden vil vise, om ordningen bør gøres 
permanent, og senest i denne forbindelse bør der tages stilling til kompensation (DUT).

Hvis borgeren ikke betaler sin restance til Frederiksberg kommune, kan den kommunale pantefoged foretage 
udlæg i borgerens aktiver, fx hus, maskiner, indestående i bank eller andet. Det betyder, at pantefogeden i sidste 
ende kan sælge borgerens ejendele på tvangsauktion og anvende beløbet til dækning af restancen. 

Pressionen er at have mulighed for at informere borgeren om kommunes muligheder med henblik på bedre og 
hurtigere betalingsaftaler som overholdes. 

Lønindeholdelse og særlig lønindeholdelse er ikke en del af processen, da der ikke i dag findes et fælles 
lønindeholdelses system som virker hos Gældsstyrelsen. Den aktuelle mulighed for modregning bliver ikke berørt 
af frikommuneforsøget.

Tyngden i opgaven rettes mod de virksomheder og borgere, som bevidst forsøger at unddrage sig betaling af 
restance eller hvor ressourceforbruget vurderes at stå mål med det forventede provenu. Da kommunens 
opkrævningssystem indeholder valide data, er der ikke retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at give de 
kommunale pantefogeder hjemmel til at foretage udlæg i aktiver. Desuden er sociale hensyn i forbindelse med 
opkrævning og inddrivelse, placeret i kommunerne, som vurderer, om en fordring, efter endt 
opkrævningsprocedure, skal overgås til inddrivelsesspor.

Hvis borgeren ikke betaler sin restance til Frederiksberg kommune, kan den kommunale pantefoged foretage 
udlæg i borgerens aktiver, fx hus, maskiner, indestående i bank eller andet. Det betyder, at pantefogeden i sidste 
ende kan sælge borgeren ejendele på tvangsauktion og anvende beløbet til dækning af restancen. 

To modeller
Borgeren er bosat i restancekommunen.

Pantefogeden får hjemmel til at tilsige til udlægsforretninger og foretage udlæg på bopæl og eller gå i bank for 
udlæg i indestående (jf. aktuelt benyttede hjemmel på krav tillagt udpantningskrav efter lov om inddrivelse af gæld 
til det offentlige).

I praksis vil det foregå på den måde, at borgeren – efter afsluttet normal rykkerprocedure – modtager en 
underretning om tilsigelsesforretning, om at der vil blive foretaget udlæg på bopæl og eller udlæg i indeståender i 
banken, såfremt der ikke sker fyldestgørende indfrielse af den kommunale gæld. Der vil altid – efter en konkret 
vurdering – blive efterladt et rådighedsbeløb til borgeren, og retsplejelovens § 509 vil således håndhæves. 

Alternativt kan der foretages udlæg for det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarende til 
den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se 
inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Skyldner ikke bosat i restancekommunen.

Pantefogeden får en udvidet hjemmel til at møde op i det lokale pengeinstitut tilknyttet skyldneren for at foretage 
udlæg for indeståender.

I praksis vil det foregå på den måde, at borgeren – efter afsluttet normal rykkerprocedure – modtager en 
underretning om tilsigelsesforretning, og at der vil blive foretaget udlæg i indeståender i banken. Der vil altid – efter 
en konkret vurdering blive efterladt et rådighedsbeløb til borgeren.

Alternativt kan der foretages udlæg for det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til 
den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se 
inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Forsøget stiller ikke kommunen bedre end andre kreditorer, så længe prioritetsrækkefølgen følges.
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2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Frederiksberg kommunes restancer vil i løbet af det første år stoppe med at stige, og hérefter vil restancerne falde 
med ca. 10-15% årligt. Dette vil have en positiv virkning på kommunens egenkapital. Projektet må endvidere 
forventes at have en præventiv virkning og tale ind i borgernes retssikkerhed og retfærdighedssans. I dag sker der 
ikke noget, hvis skyldnerne ikke betaler.

Endvidere skal lovgivningens hjemler om magtanvendelse være den største pression for indgåelse af flere frivillige 
betalingsaftaler som overholdes. Desuden vil kommunen have mulighed for en sikkerhedsstillelse af restancen. I 
tilfælde af at restancen ikke betales, vil udlægget kunne tvangsrealisere (f.eks. indestående i bank)  

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
 
Forsøget vil berøre flere hjemler indenfor inddrivelsesloven, herunder lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, 
retsplejeloven mm. 
Hjemmel til at de kommunale pantefogeder kan foretage bankudlæg i krav tillagt udpantningsret (lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige), hvor skyldner ikke er bosat i restancekommunen.

Tilsvarende hjemler til at opkræve inddrivelsesgebyr, retsafgifter, jf. aktuelle hjemler hos Gældsstyrelsen.
Kort sagt skal de kommunale pantefogeder og Frederiksberg kommune have de hjemler, som Gældsstyrelsen har 
i dag, men som ikke bliver udnyttet.

Kommunen skal endvidere have adgang til Skattemappen, således at bl.a. prioritetsrækkefølgen kan følges.

Det kan overvejes, om flere kommuner kan gå sammen om opgaven i et såkaldt § 60 selskab, jf. også tilsvarende 
hjemmel ifht. inddrivelsen af ejendomsskatterne.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Pantefogederne udnytter det eksisterende inddrivelsesmodul, som anvendes til ejendomsskat i dag. Systemet skal 
tilpasses og der skal evt. udvikles et udlægsmodul, hvis ikke man kan benytte manuelle udlægsblade. 

Pantefogederne skal foretage sikringsagter for 3. part af beløb, der kun med frigørende virkning skal afregnes til 
kommunen, samt anmelde evt. udlæg i ejendom/ andelsejendom eller bil mv. i tinglysningen.

Realiseringen sker ved at kommunens restancer nedbringes.

5. Evaluering/opfølgning

Projektet følges løbende i Opkrævningen.
Erfaringerne fra forsøget vil i første omgang blive delt i 6-by-netværket på inddrivelsesområdet – hvorefter 
erfaringer kan deles mellem flere kommuner.
Effekten og virkningen af indsatsen vil blive drøftet med KL og Gældsstyrelsen i forhold til de 
inddrivelsesmuligheder der skal være fremover.

Internt i Frederiksberg Kommune vil resultater og effekter blive forelagt Magistraten.


