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Kære Henrik Appel Esbensen
Tak for din henvendelse af 15. marts 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”II lyset af svar af 20. februar (2012-23777)
(2012
vedr. forvaltningens
fortolkning af Aktivlovens §81, skal jeg venligst anmode
forvaltningen om at besvare følgende:
Hvor mange penge udbetalte forvaltningen i perioden 2008-2011
2008
i
forbindelse med ansøgninger efter §§ 81 og 82 i aktivloven? Svaret
må om muligt gerne referere direkte til den benyttede paragraf.”
paragraf.
Socialforvaltningens svar
Oversigt over udbetalt hjælp efter aktivlovens §§ 81-85
81
i perioden
2008–2011
2011 fremgår af nedenstående tabel.
Tabellen er opdelt i udbetalinger til personer, der ikke modtager
starthjælp og til starthjælpsmodtagere.
starthjælpsmodtagere Forskellen består i, at
forvaltningen ikke kan hjemtage
hje
statsrefusion for udbetalinger til
starthjælpsmodtagere.
Den primære årsag til faldet i udbetalingerne fra 2010 til 2011 skyldes
forvaltningens fokus på kvalitet i sagsbehandlingen og korrekte
bevillinger,,
dvs.
geno
genopretning
af
sagsbehandlingen
på
enkeltydelsesområdet.
Det lavere udbetalingsbeløb i 2010 og 2011 på aktivlovens § 82
skyldes sekundært en fejl i apotekerafregningssystemet, hvor
konteringen er gået til Københavns
øbenhavns Borgerservice i 2010 og 2011. Det
er usikkert,
kkert, hvor stort et beløb, der kan tillægges, men et forsigtigt
overslag er ca. 2-44 mio. kr. oveni de nuværende udbetalingsbeløb. En
arbejdsgruppe under Københavns
øbenhavns Borgerservice er ved at afklare og
løse det konteringsproblem.
problem.
Fejlagtigt udbetalte ydelser
ydelse fremkommer typisk i løbet af
regnskabsåret, hvor fejlen opdages, dvs. hjælpen er udbetalt, men
siden den ikke er korrekt bevilget, omkonteres udbetalingen til ikkeikke
refusionsbærende konti.
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Beløbene under tilbagebetalinger er indtægter og omfatter den
situation, hvor hjælpen til borgeren er givet mod tilbagebetalingspligt,
og hvor kommunen har modtaget beløbet fra borgeren (netto-beløb).
Udbetalinger på aktivlovens §§ 81-85 i perioden 2008-2011 (i kr.)
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Venlig hilsen

Anette Laigaard
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