Hvad er socialt bedrageri
Socialt bedrageri er, når borgere bevidst modtager ydelser fra det
offentlige, som de ikke er berettiget til. Det kan for eksempel være ved
at framelde sin samlever på sin adresse, så det ser ud som om man er
enlig.
Det er ikke ulovligt at framelde sin samlever adressen. Men modtager
man ydelser som reelt enlig samtidig med at samlever bor på adressen,
er det socialt bedrageri.
Ligeledes er det socialt bedrageri, når modtagere af kontanthjælp,
dagpenge eller social pension påtager sig arbejde, hvor lønnen
udbetales kontant og ikke betaler skat af lønnen.
Hvis du er i tvivl om hvorvidt de ydelser du modtager er rigtige,
hjælper vi gerne med afklaring på det.

af direktørområder, når det er relevant for den sagsbehandler, der
modtager/indhenter oplysningerne.
Socialt bedrageri er strafbart, og alle henvendelser vil blive undersøgt
meget grundigt. Ved at kommunens medarbejdere arbejder
helhedsorienteret giver man den borger, der overholder reglerne en
langt hurtigere og bedre service, mens den borger der bryder reglerne,
får det sværere.
Det handler altså ikke om at forfølge de borgere, der modtager
ydelserne berettiget. Men at sikre de borgere, som har brug for hjælp.

Hvad er din pligt
Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til de ydelser du modtager,
har du pligt til at kontakte kommunen.

Hvad er Hillerød Kommunes mål

Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine personlige forhold,
økonomi m.m. til kommunen. Din folkeregisteradresse skal være den
adresse som du opholder dig på.

Hillerød Kommune har oprettet en Kontrolgruppe, som skal komme
socialt bedrageri og sort arbejde til livs.

Anmeldelse/henvendelse

Det er Kommunens mål at:
‐ Sikre at borgerne får de ydelser, de er berettiget til – hverken
mere eller mindre.
‐ Stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.
‐ Stoppe sort arbejde så hurtigt så muligt.

Susanne Lid
Tlf.: 7232 0124

Hvad gør vi

Christian Holmbæk
Tlf.: 7232 0181

Hillerød Kommune er en enhedsforvaltning. Det betyder, at
medarbejdere indenfor kommunen kan udveksle oplysninger på tværs

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri eller sort arbejde bør du
henvende dig til BorgerserviceCentret ‐ Kontrolgruppen:

Socialt
bedrageri

