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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Betaling og Kontrol 

 

Processer og sagsforløb i Københavns Kommunes kontrolindsats 

 

 

 

Kontrolindsatsens 3 trin 

Fra rapporten ”Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns 
Kommune – Anbefalinger til styrkelse af kontrolområdet”, side 14. 

Se bilag 3, side 1 Se bilag 3, side 1 og 2 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Betaling og Kontrol 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Sagsforløb 1: fra uberettiget 

ydelse til inddrivelse 

Uberettiget 
ydelse modtages 

• Udgangspunktet for al 
kontrolarbejde er, at 
en borger modtager 
en udberettiget ydelse 
- hvad end dette 
skyldes en 
fejludbetaling eller 
socialt snyd i ond 
eller god tro. 

Undring 

• Forudsætningen for at 
kunne oprette en 
kontrolsag er, at der 
opstår en "undring", 
og at denne undring 
gives og modtages til 
kontrolmyndighed. 
Undringen kan opstår 
forskellige steder, og 
gives derefter til 
kontrolmyndigheden 
via forskellige 
kanaler. 

Opdagelsesmåde 

• Undringslister. 
• Henvendelser fra 

borgere. 
• Henvendelser fra 

andre forvaltninger i 
KK. 

• Henvendelser fra 
andre myndigheder. 

Visitering 

• Vurdering af 
undringen. 

• Kontrolsag 
oprettes/oprettes ikke 
eller sendes videre til 
relevant myndighed. 

Sagsbehandling  

• Indhentning af 
oplysninger fra 3. part 
(f.eks. om forbrug). 

• Indhentning af 
oplysninger fra borger 
(f.eks. kontoudtog). 

• Borgersamtale. 

Afgørelse 

• Afgørelse om korrekt 
bopælsregistrering. 

• Borger informeres om 
afgørelse (mulighed 
for at klage inden for 
4 uger). 

• Ydelsesansvarlige 
informeres om 
afgørelse (f.eks. BIF 
ved kontanthjælp, 
BUF ved øk. friplads 
eller UDK ved 
boligsikring). 

Visitering  

• Vurdering af B&K's 
afgørelse. 

Sagsbehandling 

• Indhetning af 

oplysninger fra f.eks. 

jobcentret. 

Afgørelse 

• Ingen konsekvenser. 
• Ydelsesstop/-

regulering. 
• Tilbagebetalingskrav 

(TBK) 
• Ydelsesstop/-

regulering og 
tilbagebetalingskrav. 

Muligt TBK 
fremsendes 

Opkrævning i 
B&K 

Inddrivelse i 
SKAT 

Betaling & Kontrol 
Ydelsesenhed 

Liggetiden 

Se bilag 3, s.5 

Sagsforløb 2: veje til regulering af 

en uberettiget ydelse 

Se bilag 3, diagram over 

opdagelsesmåder side 4 

Se bilag 3, side 1-2 

Borger modtager 

berettiget en 

ydelse 

Ændring i 

borgerens forhold 

med betydning for 

retten til ydelsen 

Borger 

modtager 

uberettiget 

en ydelse 

Undring 

opstår 

Advis (digital note) 

Registersamkøring (DFD + B&K) 

Henvendelse fra borger 

(snydknappen, mail, telefon, fax) 

Henvendelse fra KK-forvaltninger 

Henvendelse fra anden offentlig instans 

Visitering Kontrolsag 
Ydelsesstop/-regulering – 

evt. tilbagebetalingskrav 

Se bilag 3 side 4 for opdagelsesmåder 

for KFF´s kontrolsager 

Se bilag 3, side 3 

Se bilag 3, side 1 

Se bilag 3, side 3 

Se bilag 3, side 1-2 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Betaling og Kontrol 

Borger B modtager 
økonomisk friplads og 

boligsikring 

 

Borger B får en kæreste 
(borger A), som flytter ind hos 

borger B 

Borger B's ret til økonomisk 
friplads og boligsikring 

påvirkes 

Borger A foretager ingen 
bopælsændring hos 

Folkeregistret 

Borger B modtager (muligvis) 
økonomisk friplads og 

boligsikring uberettiget. 

Fejludbetalingen opdages 
ikke, med mindre der sker en 

undring (se ovenfor) 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsforløb 3: fra kontanthjælp til beskæftigelse 

(regulering gennem advis) 

Borger A modtager 
kontanthjælp 

 

Borger A kommer i 
beskæftigelse  - 

arbejdsgiver sender 
oplysninger til SKAT 

Borger A's ret til 
kontanthjælp påvirkes 

Ændring i  borger A's 
indtægtsforhold 

registreres  hos  SKAT 

BIF modtager 
Eindkomst-advis 

BIF stopper 
udbetalingen af 

kontanthjælp til borger 
A 

Eventuelt 
tilbagebetalingskrav 

fremsendes til borger A 

Se bilag 3, side 4, diagram over opdagelsesmåder 

for  BIF Sagsforløb 4: kontanthjælp og sort arbejde (automatisk 

regulering ikke mulig – skal opdages) 

Borger B modtager 
kontanthjælp 

 

Borger B påbegynder sort 
arbejder 

Borger B's ret til 
kontanthjælp påvirkes 

Ændring i  borger B's 
indtægtsforhold registreres 

ikke 

Borger B modtager 
kontanthjælp uberettiget 

Fejludbetalingen opdages 
ikke, med mindre der sker en 

undring (se ovenfor) 

Sagsforløb 5: fra enlig til samboende med bopælsændring 

(regulering gennem advis) 

Borger A modtager 
økonomisk friplads 

og boligsikring 

 

Borger A får en 
kæreste (borger B), 
som flytter ind hos 

borger A 

Borger A's ret til 
økonomisk friplads 

og boligsikring 
påvirkes 

Borger B registrerer 
bopælsændring i 

Folkeregistret 

BUF (økonomisk 
friplads) og UDK 

(boligsikring) 
modtager 

Folkeregister-advis 

Afhængig af borger 
B's indkomst 

regulerer/stopper 
BUF/UDK deres 

ydelser til borger A 

Eventuelt 
tilbagebetalingskrav 
fremsendes til borger 

A 

Sagsforløb 6: fra enlig til samboende uden bopælsændring 

(automatisk regulering ikke mulig – skal opdages) 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Betaling og Kontrol 

Borger A modtager en medudgiftsydelse som følge af et 
fysisk/psykisk handicap Årlig genvurdering af borger A's ydelsesrelevante forhold Afgørelse  om det kommende års beregning af merudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borger sender elektronisk ansøgning om 
økonomisk friplads til BUF 

IT-systemet bevilger automatisk økonomisk 
friplads, hvis en række tjekpunkter er opfyldt. 
Hvis ikke, går ansøgningen til behandling hos 

en sagsbehandler 

Alle fripladser bliver automatisk genberegnet 
(se note) hver måned. Selvstændige 

erhvervsdrivende undtaget. 

Efter SKATs årsopgørelse foreligger, produceres en 

opgørelse til alle, der har modtaget friplads i 
indkomståret. Opgørelsen viser, om den enkelte skal 
have yderligere tilskud eller skal betale tilskud tilbage 

Sagsforløb 7: fraflytning fra kommune med bopælsændring (regulering 

gennem advis) 

Borger A modtager 
kontanthjælp i 
Københavns 
Kommune 

 

Borger A flytter til 
Hvidovre Kommune 

Borger A's ret til 
kontanthjælp i 
Københavns 

Kommune påvirkes 

Borger A registrerer  
bopælsændringen i 

Folkeregistret 

BIF modtager 
Folkeregister-advis 

BIF stopper 
udbetalingen af 
kontanthjælp til 

borger A 

Eventuelt 
tilbagebetalingskrav 

fremsendes til 
borger A 

Sagsforløb 8: fraflytning fra kommune uden bopælsændring (automatisk 

regulering ikke mulig – skal opdages) 

Borger B modtager 
kontanthjælp i Københavns 

Kommune 

 

Borger B flytter til Hvidovre 
Kommune 

Borger B's ret til kontanthjælp 
i Københavns Kommune 

påvirkes 

Borger B foretager ingen 
bopælsændring hos 

Folkeregistret 

Borger B modtager uberettiget 
kontanthjælp fra Københavns 

Kommune 

Fejludbetalingen opdages ikke, 
med mindre der sker en 

undring (se ovenfor) 

Sagsforløb 9: ansøgning om økonomisk friplads 

Sagsforløb 10: løbende ydelse i SOF – årlig genvurdering 

Ledelsestilsyn (via stikprøver) anvendes som 

kontrol af denne proces 

Note: En beregning sammenligner den reelle indkomst med bevillingsgrundlaget. En genberegning går begge veje og kan medføre både mere eller mindre friplads. Hvis en genberegning medfører en fripladsændring, sendes en 

agterskrivelse til borger. En genberegning sammenligner P-data oplysninger på familien. Er der sket ændringer i P-data i løbet af måneden, bliver sagen sendt til manuel behandling. 


