.

8. april 2022

Tilsynsplan for 2022
J.nr. 22/02067

Indledning – baggrund for og intention med tilsynsplan

Tilsynsplanen har sit afsæt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR)
tilsynsstrategi og skal understøtte en målrettet prioritering af særlige indsatser og
udviklingsprojekter i styrelsens tilsynsaktiviteter.
Tilsynsindsatserne prioriteres med afsæt i principperne for STARs tilsyn og inden
for strategiens tilsynsdimensioner, og ved udpegningen af årets prioriterede tilsynsopgaver lægges særlig vægt på:






opfølgning på udmøntningen af nyere politiske aftaler
særlige indsatsområder med betydelig politisk opmærksomhed
særlige indsatsbehov som opfølgning på Rigsrevisionsberetninger
resultater af fokusrevisioner og lignende undersøgelser
udrulning af nye databaserede tilsynsmodeller og tilsynsværktøjer

Den årlige tilsynsplan omfatter ikke samtlige tilsynsaktiviteter men vedrører særligt målrettede projekter og nyudvikling af indsatser på tilsynsområdet, der supplerer det eksisterende tilsyns redskaber på baggrund af de ovenfor skitserede kriterier
og i sammenhæng med styrelsens mål- og resultatplan for 2022.
Kriterier for udvælgelse

Ud over principperne for STARs tilsyn og de ovenfor skitserede punkter udvælges
styrelsens særligt prioriterede indsatser og udviklingsprojekter også ud fra en overordnet vurdering af risiko og væsentlighed på baggrund af følgende parametre:






1

Store udgiftsområder
Områder hvor borgernes retssikkerhed er udsat
Væsentlige lov- og forvaltningsområder
Områder med stor, politisk bevågenhed
Særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko for fejladministration

STARs forslag til prioriterede tilsynsaktiviteter i 2022 gennemgås nedenfor:
Tilsynsdimension 1 (T1) – Korrekt økonomisk forvaltning

Tilsynsdimension 3 (T3) - Effektiv administration

Tilsynsdimension 2 (T2) – Retssikkerhed

Tilsynsdimension 4 (T4) – Målopfyldelse

Nye målinger
Initiativ og formål

1.

T1

Ny måling og opfølgning vedr. jobsøgning Ja
og sanktioner – opfølgning på trepartsaftale om mangel på arbejdskraft fra oktober
2021

T2

T3

T4

Ja

Formål: Udarbejdelse af supplerende måling om manglende jobsøgning og sanktioner som led i udmøntning af Trepartsaftale
om mangel på arbejdskraft fra oktober
2021 skal understøtte retssikkerhed og
målopfyldelse.
2.

Nye målinger og monitorering mv. vedr.
jobformidling i kommuner og a-kasser

Ja

Formål: Understøttelse af og viden om arbejdet med jobordrer i kommunerne vil
fremme udmøntning af Beskæftigelsesministeriets mål om flest mulige i job og skal
på den baggrund understøtte målopfyldelse.

2

Evalueringer og rapporter mv.
Initiativ og formål

3.

Fokusrevisioner vedr. 225-timersreglen
mv.

T1

Ja

T2

T3

T4

Ja

Formål: Fokusrevisioner af 225-timersreglen og andet udvalgt indsatsområde skal
understøtte korrekt økonomisk forvaltning
og retssikkerhed.
4.

Praksistjek og evaluering vedr. benchmarking af kommunernes brug af fremsendte
kontrolsager fra Den Fælles Dataenhed i
Udbetaling Danmark

Ja

Formål: En styrket brug af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmarks registerbaserede risikosager skal styrke den kommunale kontrolindsats og dermed understøtte
korrekt økonomisk forvaltning og målopfyldelse.

3

Udmøntning af ny lovgivning samt tilsyns-, indsats- og it-modeller mv.
Initiativ og formål

5.

Fuld implementering af digital kommunal
revisionsmodel i 98 kommuner

T1

Ja

T2

T3

T4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Formål: Implementering af den nye model
for revisorernes indberetning af revisionsresultater i alle 98 kommuner skal understøtte korrekt økonomisk forvaltning, retssikkerhed, effektiv administration og
målopfyldelse.
6.

Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn
i foråret 2022 og tilsyn med tidlig beskæftigelsesindsats mv.
Formål: Opfølgning på tidlig indsats og
skærpet tilsyn skal understøtte retssikkerhed, effektiv administration og målopfyldelse.

7.

Tilsyn med Ydelsesrefusion

Ja

Formål: Gennemførelsen af et dækkende
tilsyn med Ydelsesrefusion skal understøtte korrekt økonomisk forvaltning.
8.

Implementering af et styrket kontrolmiljø
på økonomiområdet

Ja

Formål: Opfølgning på Rigsrevisionens
konklusioner fra den løbende finansielle
revision 2021 og anbefalingerne fra eksternt review af Beskæftigelsesministeriets
kontrolmiljø på økonomiområdet skal understøtte korrekt økonomisk forvaltning.

4

Fortsat. - Udmøntning af ny lovgivning samt tilsyns-, indsats- og
it-modeller mv.
Initiativ og formål

9.

T1

T2

Implementering af ny it-model for rådighedskommunikation mellem jobcenter og
a-kasse

T3

Ja

T4

Ja

Formål: En mere målrettet it-baseret kommunikation mellem jobcenter og a-kasse
skal styrke grundlaget for korrekte rådighedsvurderinger.
10.

Tilsyn og opfølgning på Udbetaling Danmarks implementering af ordning vedr.
tidlig pension

Ja

Ja

Ja

Formål: Tilsyn og opfølgning på implementering af tidlig pension via tilsynet
med Udbetaling Danmark skal understøtte
korrekt økonomisk forvaltning, retssikkerhed og målopfyldelse.
11.

Tilsyn med og opfølgning på udmøntning
af Udbetaling Danmarks udlandskontrol
vedr. tidlig pension mv.

Ja

Ja

Formål: Tilsyn, monitorering og opfølgning ift. udmøntning af initiativ om styrket
kontrol med udbetaling af sociale ydelser i
udlandet skal understøtte korrekt økonomisk forvaltning og målopfyldelse.
12.

Fysisk og digitalt lufthavnstilsyn

Ja

Formål: Planlægning og gennemførelse af
kontrolaktioner i 2022 skal understøtte
retssikkerhed.
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Tilsynsindsats 1: Ny måling og opfølgning vedr. jobsøgning og
sanktioner – opfølgning på trepartsaftale om mangel på arbejdskraft fra oktober 2021
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal styrke muligheden for at følge op på Trepartsaftale om
mangel på arbejdskrafts skærpede rådighedskrav i forhold til aktiv jobsøgning for jobparate ydelsesmodtagere.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft fra
oktober 2021.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende en ny måling, der kobler jobsøgning og
sanktioner for jobparate ydelsesmodtagere, er udvalgt ud fra risiko og
væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parametrene om stor,
politisk bevågenhed samt særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når sammenhængen mellem jobsøgninger og sanktioner
på a-kasse- og kommuneområdet er udviklet i Power BI i 3. kvartal
2022.

Tilsynsdimension

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1 og 4 om henholdsvis korrekt økonomisk forvaltning og målopfyldelse, idet indsatsen skal styrke a-kassernes og jobcentrenes varetagelse af den aktive
beskæftigelsesindsats i forhold til rådighedskravet og dermed fremme
en hensigtsmæssig, konsekvent og lovmedholdelig jobsøgnings- og
sanktionspraksis. På den baggrund bidrager indsatsen også til at indfri
et centralt element i trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft.
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Tilsynsindsats 2: Nye målinger og monitorering mv. vedr. jobformidling i kommuner og a-kasser
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal bidrage til at understøtte jobformidlingen i kommuner
og a-kasser gennem et øget fokus på og viden om jobordrer. Samtidig
skal indsatsen understøtte en samlet og ensartet monitorering af kommunernes arbejde med jobformidling og derved bidrage til at skabe
gennemsigtighed i jobcentrenes arbejde med jobformidling.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i STARs mål- og resultatplan for 2022 og styrelsens kerneopgave vedrørende borger- og virksomhedsservice.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende jobformidling i kommuner og a-kasser
med fokus på jobordrer er udvalgt ud fra og er særligt relevant i forhold til parameteret om områder med stor, politisk bevågenhed.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR:






Tilsynsdimension

i 2022 har udarbejdet og offentliggjort en række nye målinger på
Jobindsats, der understøtter og skaber gennemsigtighed om kommunernes arbejde med jobformidling
har gennemført netværksmøder for alle jobcentre, hvor der informeres om måling af jobordrer og STARs guide i god virksomhedsservice
har udmøntet en pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser fra trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 4 om målopfyldelse, idet indsatsen skal understøtte udmøntningen af Beskæftigelsesministeriets mål om flest mulige i job på et bæredygtigt arbejdsmarked ved at skabe øget fokus på jobformidling og jobordrer i a-kasser og jobcentre.

7

Tilsynsindsats 3: Fokusrevisioner vedr. 225-timersreglen mv.
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal udmønte sig i gennemførslen og afrapporteringen af fire
fokusrevisioner i 2022. Fokusrevisionerne skal skabe viden om, hvorvidt kommunernes administration er tilrettelagt hensigtsmæssigt og understøtter, at lovgivningen og intentionerne i lovgivningen efterleves.
De fire fokusrevisioner vedrører: (1) 225-timersreglen; (2) ændring i
krav til ret og pligt mv.; (3) langvarige kontanthjælpsmodtagere, og (4)
et tema, der skal tages stilling til for en fjerde fokusrevision i 2022.

Baggrund
og intention

Indsatsen har bl.a. ophæng i Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af 16. november
2018 (sanktionsaftalen), hvoraf det fremgår, at der i perioden 20202022 skal gennemføres to årlige fokusrevisioner – aktuelt fokusrevisionerne om hhv. 225-timersreglen og fokusrevisionen vedr. et endnu ikke
bestemt tema.
Fokusrevisionerne om ændring i ret og pligt og langvarige kontanthjælpsmodtagere har baggrund i hhv. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 samt finanslovsaftalen fra 2020.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen om fokusrevision af 225-timerreglen mv. er udvalgt
ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parametrene om områder, hvor borgernes retssikkerhed er udsat, væsentlige
lov- og forvaltningsområder samt særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR:




Tilsynsdimension

har gennemført og afrapporteret fire fokusrevisioner om beskæftigelsesindsatsen i 2022, idet det bemærkes, at fokusrevisionen om
langvarige kontanthjælpsmodtagere afrapporteres som en af i alt tre
elementer, der samlet set skal belyse den skitserede problemstilling
har fulgt op efter hver fokusrevision med udgangspunkt i fastlagt
opfølgningskoncept. Såfremt det er nødvendigt, igangsættes opfølgende initiativer, og der tages stilling til behov for øget monitorering, taskforce, dialog med kommuner etc.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1-2 om korrekt
økonomisk forvaltning og retssikkerhed, idet indsatsen skal bidrage til
at sikre en mere korrekt sagsbehandling og regnskabsaflæggelse på refusionsområdet samt styrkelse af de retssikkerhedsmæssige aspekter for
borgerne vedrørende de undersøgte, refusionsbelagte beskæftigelsesordninger.
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Tilsynsindsats 4: Praksistjek og evaluering vedr. benchmarking
af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager fra Den Fælles
Dataenhed i Udbetaling Danmark
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal understøtte en bedre og/eller øget kommunal brug af Den
Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmarks registerbaserede risikosager
og på den baggrund styrke den kommunale kontrolindsats med sociale
ydelser.

Baggrund
og intention

Indsatsen har baggrund i sanktionsaftalen og et dertilhørende ønske om
at styrke viden om og optimering af kommunernes registerbaserede
kontrolindsats.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende praksistjek og evaluering ift. benchmarking af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager fra Den Fælles
Dataenhed i Udbetaling Danmark er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til store udgiftsområder.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR inden udgangen af:




Tilsynsdimension

1. halvår 2022 har gennemført et praksistjek af kommunernes brug
af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark for STARs direktion
2. halvår 2022 har udarbejdet en kort evaluering af kommunernes
brug af leverancerne fra Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 4 om målopfyldelse, idet indsatsen skal sikre indfrielse af de politiske intentioner i
sanktionsaftalen om at optimere kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser.
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Tilsynsindsats 5: Fuld implementering af digital kommunal revisionsmodel i 98 kommuner
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal understøtte en fuld implementering af den digitale revisionsmodel i 98 kommuner i 2022.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i Rigsrevisionens beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne og kontormål om fuld
implementering af digital revisionsmodel i alle landets 98 kommuner.
Ressortministeriernes tilsyn med de refusionsbærende ordninger i
kommunerne bygger i dag særligt på de kommunale revisorers arbejde, som afrapporteres i 98 revisionsberetninger, der gennemgås manuelt. Det er uhensigtsmæssigt og tilvejebringer ikke det nødvendige
overblik, hvorfor den kommunale revision digitaliseres for at sikre:




en mere ensartet revision, der afdækker væsentlige fejl på tværs af
kommuner
mulighed for mere tidstro afrapportering fra kommunale revisorer
et samlet offentligt tilgængeligt overblik over revisionsresultater.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende digitalisering af den kommunale revisionsordning er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parametrene om store udgiftsområder, områder hvor
borgernes retssikkerhed er udsat, væsentlige lov- og forvaltningsområder samt særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko
for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når:







Tilsynsdimension

udrulningen af revisionsmodellen er implementeret i alle landets
kommuner i 1. kvartal 2022, og når alle kommuner har fået oprettet
mindst én bruger i systemet
revisionsresultaterne for de første 11 kommuner, der var omfattet
af modellen i 2021, er udstillet i de offentlige visninger i revisionsmodellen i juni (landstotaler) og august 2022 (kommunedata)
de implementeringsunderstøttende initiativer er gennemført
revisionen for de første 11 kommuner er evalueret i 4. kvartal 2022
og evalueret for alle kommuner i 2023 i dialog med kommunerne,
revisorerne og KL.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1-4 om henholdsvis korrekt økonomisk forvaltning, retssikkerhed, effektiv administration og målopfyldelse, idet indsatsen bl.a. fremmer mere korrekte
kommunale regnskaber og refusionsafregninger, en mere korrekt sagsbehandling, en mere effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer
og en højere grad af udmøntning af lovgivningen som forudsat.
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Tilsynsindsats 6: Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn i
foråret 2022 og tilsyn med tidlig beskæftigelsesindsats mv.
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal udmønte monitorering af kommunernes beskæftigelsesindsats for at sikre, at kommunerne giver borgeren en lovpligtig indsats de første 6 måneder af ydelsesforløbet og vedbliver med at give
en aktiv indsats, når borgeren har været ledig i mere end et år.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
fra august 2018. Formålet med det skærpede tilsyn er at skærpe fokus
på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne bag forenklingen
af beskæftigelsesindsatsen, men efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcentret i længere perioder.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende fastsættelse og implementering af tilsynsmodel for tidlig indsats og skærpet tilsyn er udvalgt ud fra risiko og
væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parametrene om områder, hvor borgernes retssikkerhed er udsat, områder med stor, politisk
bevågenhed og særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med
risiko for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når:




Tilsynsdimension

kommuner er udvalgt til skærpet tilsyn og let justeret opfølgning
på tilbud mv. i første halvår 2022
de udvalgte kommuner har indsendt deres redegørelser 3 måneder,
efter de er kontaktet af styrelsen
der er gennemført løbende månedlig opfølgning på kommunernes
tidlige indsats for både samtaler og tilbud.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 2-4 om retssikkerhed, effektiv administration og målopfyldelse, idet indsatsen skal
bidrage til at sikre en mere korrekt sagsbehandling med fokus på, at
borgeren modtager en korrekt, lovpligtig beskæftigelsesindsats, samt
at kommunerne efterlever målene opsat i Bekendtgørelse om skærpet
tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats af 16. december 2019.
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Tilsynsindsats 7: Tilsyn med Ydelsesrefusion
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal resultere i gennemførelse af et dækkende tilsyn med
Ydelsesrefusion.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i lovgivningen om kommunernes finansiering af
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark
og arbejdsløshedskasserne (refusionsloven).
Desuden følger indsatsen af KOMBITs idriftsættelse af Ydelsesrefusion den 1. januar 2020, der sigter på, at STAR:




gennemgår KOMBITs regnskab for Ydelsesrefusion, årlige it-revisorerklæringer for Ydelsesrefusion samt redegørelser om KOMBITs opgaveløsning i forbindelse med Ydelsesrefusion
varetager sekretariatsfunktionen for koordinationsforum bestående
af KL, KOMBIT, Beskæftigelsesministeriets departement og
STAR, hvor tværgående udfordringer med betydning for driften/vedligeholdelsen af Ydelsesrefusion kan drøftes.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende tilsyn med Ydelsesrefusion er udvalgt ud
fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parameteret om store udgiftsområder.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når:




Tilsynsdimension

TOK inden udgangen af juni 2022 har gennemgået regnskabet for
2021 og de årlige revisorerklæringer og redegørelser, der skal modtages fra KOMBIT senest 1. marts 2021, og udarbejdet en samlet
skriftlig tilbagemelding til KOMBIT
der i 2022 har været afholdt møder i koordinationsforum for Ydelsesrefusion hver anden måned (februar, april, juni, august, oktober
og december).

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1 om korrekt
økonomisk forvaltning, idet indsatsen medvirker til at sikre et bedre
grundlag i forhold udbetaling og regnskabsaflæggelse for refusionsbelagte ydelser.
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Tilsynsindsats 8: Implementering af et styrket kontrolmiljø på
økonomiområdet
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal forbedre de finansielle kontroller og styrke kontrolmiljøet på økonomiområdet, herunder med henblik på opfølgning på anbefalingerne fra eksternt review af Beskæftigelsesministeriets finansielle kontrolmiljø og implementering af vejledninger fra Økonomistyrelsen.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i et selvstændigt mål i STARs mål- og resultatplan for 2022. STAR fastholder således i 2022 sit stærke fokus på kontrolmiljøet på økonomiområdet. Målet skal fastholde og yderligere
styrke fokus på, at styrelsens forretningsgange og kontroller understøtter et korrekt regnskab og forebygger risikoen for svig.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende et styrket kontrolmiljø på økonomiområdet er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parameteret om store udgiftsområder.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR:

Tilsynsdimension



har udarbejdet handlingsplan for opfølgning på det eksterne review
af ministeriets kontrolmiljø og fulgt op på de initiativer, der fremgår af handlingsplanen. Handlingsplanen skal omfatte risici, der i
reviewet er vurderet som moderate, høje eller signifikante, og som
ikke har tilstrækkelige kontroller



har implementeret de eksisterende vejledninger om: Kontrol af rettigheder tildelt på tværs af systemer og Intern finansiel kontrol,
herunder forsvarslinjer. Derudover skal STAR implementere kommende vejledninger og cirkulærer på området, som træder i kraft i
2022.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1 om korrekt
økonomisk forvaltning.
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Tilsynsindsats 9: Implementering af ny it-model for rådighedskommunikation mellem jobcenter og a-kasse
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal understøtte en mere målrettet it-baseret kommunikation
mellem jobcenter og a-kasse med henblik på at styrke grundlaget for
korrekte rådighedsvurderinger.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i videreførelse af Kontoret for Tilsyn og Kontrols (TOK) kontormål for 2021. Implementeringen sker dermed på
baggrund af den analyse og de anbefalinger til en styrket rådighedskommunikation mellem a-kasser og kommuner, som TOK udarbejdede
i 2021.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende it-implementering af ny model for rådighedskommunikation mellem jobcenter og a-kasse er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til parametrene
om store udgiftsområder, områder med stor, politisk bevågenhed samt
særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når it-implementering i STAR er udført ultimo 2022.

Tilsynsdimension

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 3 og 4 om effektiv administration og målopfyldelse, idet indsatsen skal medvirke til
en mere effektiv udveksling af information om ledige dagpengemodtageres rådighedsforhold mellem jobcenter, a-kasser og borger. Indsatsen
vil således medvirke til, at administrationen på området er korrekt, effektiv og i overensstemmelse med de politiske intentioner.

14

Tilsynsindsats 10: Tilsyn og opfølgning på Udbetaling Danmarks
implementering af ordning vedr. tidlig pension
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal understøtte tilsyn og opfølgning på Udbetaling Danmarks implementering af en ny ret til tidlig pension. Det skal ske via
tilsynet med Udbetaling Danmark og gennem dialog med Udbetaling
Danmark og Beskæftigelsesministeriets departement.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020 og udmøntningen af denne aftale. Administrationen af tidlig pension er i den forbindelse henlagt til Udbetaling Danmark efter
lov om social pension og indgår derfor i det løbende lovbestemte tilsyn
med bestyrelsen for Udbetaling Danmark efter § 19 i lov om Udbetaling Danmark. Herudover har styrelsen ressorttilsynet med ordningen.
STARs understøttelse og opfølgning på tidlig pension indgår desuden
som et delmål i styrelsens resultatmål 2: Understøttelse og implementering af politiske aftaler.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende implementering og tilsyn ift. tidlig pension er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i
forhold til parameteret om områder med stor, politisk bevågenhed.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR i 2022:



Tilsynsdimension

har udført sit årlige tilsyn med Udbetaling Danmark med fokus på
implementering og drift af tidlig pension i tilsynsbrevet for 2021
løbende har fulgt udviklingen i antallet af ansøgere tæt ved månedlige opdateringer af statusslides til beskæftigelsesministeren.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1, 2 og 4 om
korrekt økonomisk forvaltning, retssikkerhed og målopfyldelse, idet
tilsynet skal sikre, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark administrerer ordningen og de dertilhørende ydelsesudbetalinger i overensstemmelse med lovgivningen og de politiske intentioner.
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Tilsynsindsats 11: Tilsyn med og opfølgning på udmøntning af
Udbetaling Danmarks udlandskontrol vedr. tidlig pension mv.
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal sikre, at der følges op på, at kontrollen med oplysninger
fra udlandet i forhold til udbetaling af sociale ydelser i udlandet styrkes,
jf. intentionerne i Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober
2020.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende tilsyn med og opfølgning på udmøntning af
Udbetaling Danmarks udlandskontrol på (tidlig) pensionsområdet er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til
områder med stor, politisk bevågenhed samt særlige målgrupper og beskæftigelsesordninger med risiko for fejladministration.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når STAR i 2022:




Tilsynsdimension

i samarbejde med Udbetaling Danmark har udarbejdet en aktivitetsplan for Udbetaling Danmarks udmøntning af bevilling på 5 mio. kr.
til styrket udlandskontrol i forhold til tidlig pension mv.
fulgt kvartalsvis op på status for udmøntning af bevilling til udlandskontrol, jf. den politiske aftale, finansloven for 2022 og aktivitetsplan
for bevillingen.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 1 og 4 om korrekt økonomisk forvaltning og målopfyldelse, idet indsatsen skal sikre
korrekte ydelsesudbetalinger og en administration af den styrkede udlandskontrol i overensstemmelse med de politiske intentioner.
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Tilsynsindsats 12: Fysisk og digitalt lufthavnstilsyn
Emne

Bemærkninger

Formål

Indsatsen skal via et styrket lufthavnstilsyn forhindre, at der bliver udbetalt forsørgelsesydelser til borgere, der ikke har ret til ydelserne,
fordi de har opholdt sig uberettiget i udlandet og dermed ikke har stået
til rådighed for arbejdsmarkedet.

Baggrund
og intention

Indsatsen har ophæng i genindførslen af lufthavnstilsynet i 2018 og er
rettet mod personer, der uberettiget har modtaget en ledighedsydelse
under ophold i udlandet. Den nuværende bevilling fra finanslov 2018
og 2019 udløber i 2022, og er med finanslov 2022 blevet forlænget til
og med 2025.
Hjemlen til at gennemføre tilsynene fremgår af § 91 b i lov om arbejdsløsforsikring og gennemføres som manuelle stikprøver i danske
lufthavne. Når der opstår formodning om en fejludbetaling, er det borgerens a-kasse eller den kommune, som har udbetalt ydelsen, der træffer afgørelse om retten til ydelsen.

Risikovurdering

Tilsynsindsatsen vedrørende fysisk og digitalt lufthavnstilsyn er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed og er særligt relevant i forhold til
parametrene om områder med stor, politisk bevågenhed.

Målsætning (produkt)

Målet er nået, når:



Tilsynsdimension

lufthavnstilsynet med en årlig bevilling på 4,2 mio. kr. har gennemført 52 kontrolaktioner om året i de danske lufthavne
STAR Brønderslev inden årets udgang har udarbejdet et oplæg til
digitalt lufthavnstilsyn.

Tilsynsindsatsen understøtter STARs tilsynsdimension 2 om retssikkerhed, idet indsatsen bidrager til tilsynet med, om ydelsesmodtagere
uretmæssigt har modtaget ydelser under ophold i udlandet.
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