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Opfølgning på BEU alm. del spm. nr. 419-422 (2017-18) 
 

Beskæftigelsesudvalget har i maj 2018 stillet alm. del spørgsmål nr. 419-422 om en 
række potentielle sager om socialt bedrageri blandt Uber-chauffører, som SKAT 

har identificeret og oversendt til henholdsvis kommunerne, Udbetaling Danmark 
og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  
 

Den tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tilkendegav i sin besva-
relse af BEU alm. del spørgsmål nr. 419, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering ville indsamle resultaterne af sagerne samt undersøge, om der er mønstre 

i sagerne, der giver anledning til yderligere opfølgning. Ministeren tilkendegav, at 
ville vende tilbage i foråret 2019, men behandlingen af de pågældende sager i Ud-
betaling Danmark og i nogle af kommunerne har trukket ud, og derfor har det ikke 

været muligt at oversende oplysningerne før nu.  

 
Der er fortsat 8 sager, som ikke er færdigbehandlet. Det er dog vurderingen, at de 

udestående sager ikke vil ændre på det overordnede billede, og derfor vil jeg nu re-
degøre for resultatet.  
 

Samtidig tilkendegav den tidligere beskæftigelsesminister i svaret på BEU alm. del 
spørgsmål nr. 420, at der også ville blive fulgt op med oplysninger om, hvilke ydel-
ser de potentielle sager om socialt bedrageri drejer sig om. 

 
Da resultatet af undersøgelsen nu foreligger, finder jeg det mere relevant at oplyse 
om antallet af konkrete fejludbetalinger fordelt på ydelser. Denne fordeling er lavet 

for både sager ved kommunerne, Udbetaling Danmark og a-kasserne.    
 
Resultaterne af de indsamlede oplysninger 

Skattestyrelsen har oprindeligt modtaget oplysninger om ca. 1.800 personers ind-
tægter som Uber-chauffør i Danmark og har heraf sendt i alt 821 potentielle sager 
om socialt bedrageri blandt Uber-chauffører til henholdsvis: 

 
- Kommunerne (233 sager) 
- Udbetaling Danmark (269 sager) og 

- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (319 sager) 
 
Sagerne er sendt med henblik på at få belyst, om der uberettiget er udbetalt ydelser 

samtidig med de pågældendes virke som Uber-chauffør. 
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Kommunerne 

Kommunerne har modtaget i alt 233 sager fra SKAT, hvor kommunen i 2014-15 

har udbetalt ydelser og hvor personen samme år har haft en indtægt som Uber-
chauffør. Ud af de i alt 233 sager er 225 sager afsluttet og 8 sager behandles fortsat 
i 2 kommuner. I 57 af de 225 afsluttede sager er opgjort tilbagebetalingskrav på i 

alt ca. 2 mio.kr. Endvidere har kommunen indgivet politianmeldelse i 7 sager.  
 

 

Kommunerne, krav om tilbagebetaling og økonomisk effekt: 

Antal sager i alt 233 

Antal afsluttede sager 225 

Antal tilbagebetalingssager 57 

Tilbagebetalingskrav i alt Ca. 2 mio. kr. 

Antal politianmeldelser 7 

 
 

Af oversigten nedenfor fremgår, at fejludbetalingerne fordeler sig over en række 
kommunale ydelser, men langt de fleste fejludbetalinger er sket til kontanthjælps-
modtagere, idet der ud af de 57 sager er fejludbetalt kontanthjælp i 37 sager. Heref-

ter følger 9 sager, hvor der er fejludbetalt sygedagpenge.  
 .  

Fejludbetalte kommunale ydelser  

Kommunal ydelse  Antal sager  Samlet tilbagebetaling i ca. tal 

Fleksydelse                           1   2.000 kr. 

Integrationsydelse                           1   1.200 kr. 

Kontanthjælp                         37  1.250.000 kr. 

Ledighedsydelse                           1  40.000 kr. 

Ressourceforløbsydelse                           3  230.000 kr. 

Sygedagpenge                           9  350.000 kr. 

Uddannelseshjælp                           5  125.000 kr. 

Total                         57  2.000.000 kr. 

 
 

Udbetaling Danmark 

Udbetaling Danmark har modtaget i alt 269 sager fra SKAT, hvor Udbetaling Dan-
mark i 2014-15 har udbetalt ydelser, og hvor personen samme år har haft en ind-

tægt som Uber-chauffør. I 6 af 269 sager er opgjort tilbagebetalingskrav på i alt 
59.000 kr. Alle 6 sager vedrører fejludbetalingen barselsdagpenge. 

 

Udbetaling Danmark, krav om tilbagebetaling og økonomisk effekt: 

Antal sager i alt 269 

Antal tilbagebetalingssager 6 

Tilbagebetalingskrav i alt Ca. 59.000 kr. 

Antal politianmeldelser Ingen 
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A-kasserne 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget 319 sager fra SKAT. 

Styrelsen har valideret oplysningerne og sendte 283 af 319 sager videre til a-kas-
serne, hvor a-kassen i 2014-15 har udbetalt ydelser, og hvor personen samme år har 
haft en indtægt som Uber-chauffør. I 68 af 283 sager er opgjort tilbagebetalings-

krav på i alt ca. 1,5 mio. kr. Endvidere har a-kassen indgivet politianmeldelse i 15 
sager.  

 

A-kasserne, krav om tilbagebetaling og økonomisk effekt: 

Antal sager i alt 283 

Antal tilbagebetalingssager 68 

Tilbagebetalingskrav i alt Ca. 1,5 mio. kr. 

Antal politianmeldelser 15 

 

Af oversigten nedenfor fremgår, at fejludbetalingerne i a-kasserne for de allerfle-
stes vedkommende er sket til dagpengemodtagere. 
 

Fejludbetalinger i a-kasserne  

Ydelse antal sager Samlet tilbagebetaling i ca. tal 

Arbejdsløshedsdagpenge 62 1.420.000 kr. 

Arbejdsmarkedsydelse 6 80.000 kr. 

Total 68 1.500.000 kr. 

 

 
Det kan samlet set konstateres, at der ud af ca. 1.800 sager blev oversendt 821 sa-

ger om potentielt bedrageri, hvoraf der i 131 sager er stillet krav om tilbagebeta-
ling. Der er således tale om en relativt stor andel af de fremsendte sager. Det kan 
hertil oplyses, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har indledt dialog 

med Skattestyrelsen om yderligere sager for indkomstårene 2016 og 2017. Uber 
lukkede i Danmark i 2017.   
 

 
Venlig hilsen 
 

 
 

Peter Hummelgaard 

 


