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Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration, og Sociale 
Forhold 

3. marts 2015  

Registersamkøring i Udbetaling Danmark – kriterier og registre 

Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination 
af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt en borger stadig er berettiget til en ydelse eller må-
ske skal have ændret det udbetalte beløb. Fx fordi det kan se ud til, at vedkommende ikke læn-
gere er enlig forsørger, har en højere indkomst end tidligere oplyst, eller har forladt Danmark.  

De registre, der indgår i den maskinelle samkøring, indeholder kun ikke-følsomme personoplys-
ninger, som Udbetaling Danmark i forvejen har adgang til. Udbetaling Danmark bruger samme 
oplysninger ved tilkendelse og beregning af ydelser til borgerne. Men samkøringen erstatter 
tidskrævende, manuelle opslag og krydstjek i de omtalte registre.  

De søgekriterier som Udbetaling Danmark bruger i registersamkøringen, kan fx handle om fami-
lieforhold og boligsituation for at finde frem til ydelsesmodtagere, der modtager børnetilskud for 
enlige, men som bør undersøges for, om de reelt er enlige og dermed berettiget til ydelsen.  

Udbetaling Danmark har aktuelt (februar 2015) 38 søgekriterier, men både antallet og selve 
kriterierne ændrer sig løbende. Søgekriterierne vælges altid ud på baggrund af erfaringer med 
de typiske årsager til fejludbetalinger – enten på grund af bevidst snyd eller på grund af for-
glemmelser og misforståelser hos borgeren. 

Nedenfor ses først en liste over de søgekriterier, som Udbetaling Danmark på nuværende tids-
punkt bruger i registersamkøringen. Derefter følger en lister over, hvilke oplysninger de forskel-
lige registre indeholder.   

 
  

Socialudvalget 2014-15
SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191
Offentligt

Socialudvalget 2014-15
L 148 endeligt svar på spørgsmål 4
Offentligt
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Søgekriterierne i Udbetaling Danmark – februar 2015: 

Ydelse Kriterie-
nr. 

Tekst til borger.dk Kontroltema Data 
Ikke følsomme 
personoplysnin-

ger 

Familieydelse 100 
Kontrol af anden forælders boligforhold. 
Ud fra flere samboende enlige fædre på 
få kvadratmeter. 

Formodning om 
samliv  

CPR, BBR og 
KMD-Sag  

Familieydelse 101 
Kontrol af anden forælders boligforhold. 
Ud fra flere samboende voksne på få 
kvadratmeter. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR, BBR 

Familieydelse 102 
Kontrol af samliv ud fra at ydelsesmodta-
ger og tidligere samlever har fået et barn 
sammen efter samlivsophør. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 104a 
Undersøgelse af anden forælders ophold 
ud fra, at anden forælder kun er registe-
ret med fødselsdato 

Formodning om 
samliv 
Kriterie er pt ikke i drift 
pga. datafejl 

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 105a 
Kontrol af anden forælders boligforhold 
ud fra bopæl hos eks-svigerfamilie. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag , CPR 
og BBR 

Familieydelse 107a 
Kontrol af anden forælders boligforhold 
ud fra bopæl hos egen familie. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 108a 
Kontrol af anden forælders bopælsregi-
strering på C/O-adresse. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 109a 
Kontrol af anden forælders ukendte 
adresseforhold. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 112b 
Kontrol af samliv. Ydelsesmodtager og 
ægtefælle bor ikke på samme adresse, 
men er stadig gift og er ikke separeret. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag og 
CPR 

Familieydelse 113 
Kontrol af forsørgelsesgrundlag. Ydel-
sesmodtager har ingen indkomst men 
modtager enligydelser. 

Formodning om 
samliv eller ophold i 
udlandet 

KMD-Sag, CPR, 
e-Indkomst, CVR 
(via KMD) 

Familieydelse 114 

Kontrol af forsørgelsesgrundlag. Ydel-
sesmodtagers ægtefælle har ingen ind-
komst, og bor på anden adresse eller 
ukendt adresse.  

Formodning om 
ophold i udlandet 

KMD-Sag, CPR, 
e-Indkomst, CVR 
via KMD 

Familieydelse 115 
Kontrol af forsørgelsesgrundlag. 
Ud fra nedgang i ydelsesmodtagers ind-
tægt. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag, CPR, 
e-Indkomst og 
CVR via KMD 
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Familieydelse 116 
Kontrol af anden forælders boligforhold 
ud fra boligtype, fx fritidsbolig. 

Formodning om 
samliv  

KMD-Sag, BBR 
og CPR 

Familieydelse 117 
Kontrol af gensidig forsørgerpligt ved 
ægtefælles udrejse. 

Formodning om 
udlandsophold 

KMD-Sag og 
CPR 

Boligstøtte 303 
Kontrol af tidligere ægtefælles boligfor-
hold. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR, BBR og 
KMD-Sag 

Boligstøtte 305 
Kontrol af forsørgelsesgrundlag ud fra 
ydelsesmodtagers lave indkomst. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CVR, CPR, 
KMD-Sag, KMD-
udbetaling og e-
Indkomst 

Boligstøtte 306 
Kontrol af anden forælders ukendte 
adresseforhold. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 314 
Kontrol af anden forælders boligforhold 
ud fra bopæl hos eks svigerfamilie. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 315 
Kontrol af barn over 18 års fraflytning til 
andre familiemedlemmer. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 316 
Kontrol af tidligere samlevers boligforhold 
ud fra boligtype. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR, BBR og 
KMD-Sag 

Boligstøtte 317 
Kontrol af samliv ud fra at ydelsesmodta-
ger, der modtager ydelser som enlig, har 
fået et barn efter samlivsophør 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 318 
Kontrol af samliv ud fra at ydelsesmodta-
ger og tidligere samlever har fået et barn 
sammen efter samlivsophør. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 319 
Kontrol af samliv ud fra at ydelsesmodta-
ger er gift men har erklæret sig enlig 
overfor Udbetaling Danmark. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Boligstøtte 320 
Kontrol af tidligere samlevers boligforhold 
ud fra bopæl hos egen familie. 

Hustandens ind-
komst og antal per-
soner 

CPR og KMD-
Sag 

Pension 605 
Kontrol af ydelsesmodtagers ukendte 
adresseforhold. 

Formodning om 
udlandsophold og 
samlivforhold 

CPR og  KMD-
Sag   

Pension 606 
Kontrol af samliv. Ydelsesmodtager og 
ægtefælle bor ikke på samme adresse, 
men er stadig gift og er ikke separeret. 

Formodning om 
udlandsophold og 
samlivforhold 

CRP, KMD-Sag 
og KMD-
udbetaling 
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Pension 607 
Kontrol af ydelsesmodtagers opholds-
land. 

Formodning om 
udlandsophold 

CPR, KMD-Sag 

Pension 608 
Kontrol af samliv ud fra at ydelsesmodta-
ger har fået et barn med tidligere samle-
ver efter samlivsophør. 

Formodning om 
samlivsforhold 

CPR og KMD-
Sag 

Pension 609 
Kontrol af betydelig ændring i ydelses-
modtagers boligforhold ud fra flytning til 
væsentligt mindre bolig. 

Formodning om 
udlandsophold og 
samlivforhold 

CPR, BBR og 
KMD-Sag  

Pension 610 
Kontrol af ydelsesmodtagers boligforhold 
ud fra adresse hos egen familie. 

Formodning om 
udlandsophold og 
samlivforhold 

CPR, BBR og 
KMD-Sag 

Pension 612 
Kontrol af tidligere samlevers boligforhold 
i forbindelse med flytning til lille bolig. 

Formodning om 
samlivsforhold 

CPR, BBR, 
KMD-Sag 

Pension 613 
Kontrol af tidligere samlevers boligforhold 
ud fra boligtype, fx fritidsbolig. 

Formodning om 
samlivsforhold 

CPR, BBR, 
KMD-Sag 

Barsels-
dagpenge 

201 
Kontrol af ydelsesmodtagers nye ansæt-
telsesforhold kort før fødsel. 

Tvivl om reelt an-
sættelsesforhold 

CPR, CVR, e-
Indkomst, KMD 
sag, KMD udbe-
taling 

Barsels-
dagpenge 

204 
Kontrol af anden indtægt samtidig med 
barselsdagpenge. 

Tvivl om indtægts-
forhold 

CPR, CVR, e-
Indkomst, KMD 
sag, KMD udbe-
taling 

Barsels-
dagpenge 

205 Kontrol af fiktiv ansættelse. 
Tvivl om reelt an-
sættelsesforhold 

CPR, CVR, e-
Indkomst, KMD 
sag, KMD udbe-
taling 

Barsels-
dagpenge 

208 
Kontrol af ydelsesmodtagers relation til 
arbejdsgiver. 

Tvivl om reelt an-
sættelsesforhold 

CPR, CVR, e-
Indkomst, KMD 
sag, KMD udbe-
taling 

Barsels-
dagpenge 

210 
Kontrol af nyopstartet virksomhed kort 
inden påbegyndelse af barselsorlov. 

Tvivl om reelt an-
sættelsesforhold 

CPR, CVR, e-
Indkomst, KMD 
sag, KMD udbe-
taling 
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Om oplysningerne i registersamkøringen 

Udbetaling Danmarks it-system til registersamkøring kombinerer i dag oplysninger fra følgende registre, 

der modtages via KMD, bortset fra eIndkomst, der modtages direkte fra Skat : 

 

Registre Langt navn Relevante oplysninger 

CPR Det centrale personregister Adresse, familie, nuværende og tidligere hustands-

medlemmer, civilstand med historik, indrejse og udrej-

se datoer, oplysninger om personer kun med fødsels-

dato 

BBR Bolig- og bygningsregistret Oplysninger om boliger og ejendomme, herunder antal 

kvadratmetre, antal rum, ejendomstype 

eIndkomst Indkomst register i Skat Indkomstoplysninger (alle indkomsttyper), beskæfti-

gelsesperioder, oplysninger om arbejdsgivere, be-

skæftigelseshistorik  

CVR Det centrale virksomhedsregister Oplysninger om brancher, antal ansatte, ejerforhold 

mv. 

KMD-sag 

og KMD-

udbetaling 

Udbetaling Danmarks egne 

sagssystemer 

Oplysninger om hvilke borgere, der modtager ydelser, 

på hvilket grundlag, ydelsen er tilkendt, samt hvor 

meget borgeren får udbetalt 
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