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FerieKonto har advaret om muligt socialt
bedrageri med kontanthjælp 45.000 gange

I årets første syv måneder har FerieKonto digitalt sendt 45.000 beskeder
til landets kommuner om borgere, der

Antal beskeder om udbetaling af feriepenge og kontanthjælp
samme dage

muligvis har snydt med kontanthjæl-
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samtidig med, at de modtog ferie-

16.000

penge.
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10.000

12.000

s iden november 2011 hver måned


8.000

har fået o plysninger fra kommunerne

6.000

om, hvem der har modtaget kontant-

4.000

hjælp. Er der udbetalt både kontant-

2.000

hjælp og feriepenge i samme måned, får

0

k ommunerne besked. Den digitaliserede kontrol af udbetalingen af feriepen-
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Note: Antallet af beskeder om personer, der modtager feriepenge og kontanthjælp på samme tid, varierer fra måned til måned. Der kan gives

ge og kontanthjælp for de samme dage

flere beskeder pr. CPR-nummer. Dobbeltforsørgelsen i februar er kontrolleret i efterfølgende måneder. I maj, hvor gammelt ferieår slutter og et

– dobbeltforsørgelsen – foretages alene

Kilde: FerieKonto

nyt begynder, er der afsendt flere end 16.000 beskeder.

for den omkring en million lønmodtagere, der er omfattet af FerieKonto.

»Jeg vil skyde på, at der er tale om dob-

lønindtægt eller andre indtægter paral-

beltforsørgelse i over 50 procent af de

lelt med kontanthjælpen: »Der er man-

Selvom en kommune får besked retur,

sager, vi undersøger,« siger faggrup-

ge penge at hente ved at have en sær-

er det ikke ensbetydende med, at bor-

peleder Lars Vinding fra Frederiksberg

lig enhed til at tage sig af alle disse sa-

geren har begået socialt bedrageri. Fe-

Kommune. Og billedet af at der ofte er

ger, så snart vi får besked. For det er

rieKonto kan ikke kontrollere, om borge-

tale om fejl – eller socialt bedrageri – fra

sjældent, at der er en acceptabel for-

ren har fået feriepenge og kontanthjælp

borgerens side, kan bekræftes af andre

klaring på dobbeltforsørgelsen. Derfor

for de samme dage. Men det kan kom-

kommuner.

har vi siden april 2012 haft en særlig

munen. Og der er rigtig ofte bid. Det vi-

gruppe til at tage sig af alle nye beske-

ser en rundringning, nyhedsbrevet Fak-

I Ballerup Kommune har man sat sa-

der, der kommer, om den enkeltes ret til

tum har foretaget til kommuner på tværs

ger om dobbeltforsørgelse i system, så

ydelse – herunder dobbeltforsørgelse,«

af landet.

det er én bestemt enhed, der undersø-

siger afsnitsleder Suzan Senol fra ydel-

ger, uanset om der er tale om feriepenge,

seskontoret.

Nyt system
Kommunerne er godt tilfredse med, at

Sådan foregår kontrollen

de nu får besked, når der er udbetalt fe-

Når lønmodtagere hæver feriepenge på

taling af feriepenge og kontanthjælp for de

riepenge fra FerieKonto. Tidligere skulle

www.feriekonto.dk, angiver de, hvilke dage

samme dage – foretages alene for lønmod-

alle, både beskæftigede og ledige, have

de vil holde ferie. Det sker i 99,7 pct. af til-

tagere omfattet af FerieKonto, hvilket er un-

en underskrift på deres feriekort – af pa-

fældene enten via F erieKontos selvbetje-

der ti procent af alle udbetalte feriepenge

pir. Og det kunne kommunerne ikke så

ning på hjemmesiden eller via FerieKontos

inkl. ferie med løn. Folketinget har i april

let tjekke: »Vi havde ingen informationer

TastSelv-telefon.

vedtaget en lov, der sikrer gennemsigtig-

om, hvornår feriepengene blev udbetalt,

hed på feriepengeområdet. Når lovens in-

så vi kunne ikke føre nogen form for kon-

En gang om måneden sender kommunerne

tentioner er ført ud i livet, vil kontrollen for

trol,« siger Jeanette Johansen fra Mid-

et dataudtræk til FerieKonto over borgere,

dobbeltforsørgelse omfatte alle modtagere

delfart Kommunes ydelseskontor.

der har fået kontanthjælp i en given perio-

af feriepenge. Dermed udvides muligheder-

de. FerieKonto undersøger maskinelt, om de

ne for at afsløre socialt bedrageri, hvilket

Det hedengangne papirferiekort skul-

samme ydelsesmodtagere har fået udbetalt

kan reducere kommunernes udgifter.

le underskrives af arbejdsgiveren, men

feriepenge for feriedage i samme periode, og

hvis man ikke havde en sådan, fordi

giver – via KMD – kommunerne besked om

Det er landets kommuner, der afgør, hvor-

man var på kontanthjælp, var det let

hvilke dage, der er udbetalt feriepenge for.

dan for meget udbetalt kontanthjælp skal

at snyde: »Det her var en af de sidste

Kommunerne kontrollerer herefter, om der er

tilbagebetales.

papirbastioner, hvor vi ikke havde mu-

sammenfald mellem de dage, der er udbe-

lighed for kontrol. Det var rimelig nemt

talt feriepenge og kontanthjælp.

at fuske. Det er ikke svært at skaffe en
uægte underskrift,« siger faggruppe-

FerieKonto foretager i dag en lignende kontrol for a-kasserne med hensyn til dagpen-

Kontrollen for dobbeltforsørgelse – udbe-

gemodtagere.

leder Lars Vinding fra Frederiksberg
Kommune.

Om FerieKonto

Men den slags er slut nu, mener han:

FerieKonto hører under Feriekontoret i Sty-

mulighed for at tilmelde sig Nets og derved

»Når det går op for borgerne, at vi nu

relsen for Fastholdelse og Rekruttering. Den

sikre sig automatisk betaling.

kan se udbetalingerne, vil mange drop-

daglige administration foregår hos ATP.

pe forsøget på at få ekstra penge,« siger han.
Ifølge Anna Marie Mikkelsen, ydelses-

Lønmodtagerne kan på www.feriekonto.dk
FerieKonto administrerer feriepenge for

se det aktuelle billede af optjent feriegodt-

lønmodtagere, der ikke er omfattet af en

gørelse, antal feriedage, forbrugt ferie, rest-

feriekortordning.

ferie, hos hvilken arbejdsgiver feriegodtgø-

chef i Aarhus Kommune, bør det ikke

relsen er optjent mm. Lønmodtageren kan

komme som en overraskelse for bor-

FerieKontos arbejdsgange og processer er

bestille udbetaling af feriepenge på selv

gerne, at kommunen kan samkøre data

i dag 100 pct. digitale. Det betyder, at ar-

betjening (åben 24/7) enten via FerieKontos

om borgerens økonomiske forhold: »Når

bejdsgiverne indberetter ferieoplysninger

hjemmeside eller TastSelv-telefonen. Ferie-

man får kontanthjælp, bliver man infor-

til eIndkomst. FerieKonto trækker data fra

pengene udbetales i løbet af fem hverdage

meret om, at man ikke må modtage løn

eIndkomst og foretager en opkrævning af

til lønmodtagerens NemKonto.

eller feriepenge samtidig. Og man får

feriepengene hos arbejdsgiveren – som har

at vide, at man har oplysningspligt og
kommunen har ret til at tjekke via registre fra anden offentlig myndighed,« si-

De 45.000 beskeder til kommunerne

get. I februar 2012 blev der ikke sendt

ger hun. På samme måde informeres

årets første syv måneder svarer til, at

beskeder, fordi den måned blev kontrol-

borgerne af FerieKonto, når de hæver

FerieKonto i gennemsnit sender over

leret i efterfølgende måneder. Omvendt

deres feriepenge.

200 beskeder til kommunerne hver dag.

var der i maj var tale om flere end 16.000

Men antallet af beskeder varierer me-

beskeder.
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