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Spørgsmål 

Har ministeren kendskab til, om der foregår lignende snyd i Danmark, som den der er 

sket i Tyskland, hvor udenlandske kriminelle har snydt med børnechecken for milliarder, 

jf. artiklen ”Udenlandske kriminelle svindler den tyske stat for milliarder i børnepenge” 
bragt i Berlingske d. 4. maj 2018? 

 

Svar 

Udbetaling Danmark (UDK), der står for administrationen af børne- og ungeydelsen, har 

oplyst følgende: 

 

”UDK har ikke kendskab til lignende snyd i Danmark, som den der er sket i Tyskland. På 

baggrund af sagerne i Tyskland har UDK imidlertid taget kontakt til de tyske myndighe-

der for at få yderligere belyst, hvordan denne snyd er foregået, så de tyske erfaringer kan 

indgå som led i kontrollen af, at udbetaling ikke sker uberettiget. 

 

Børne- og ungeydelsen udbetales som udgangspunkt på baggrund af oplysninger om for-

ældremyndighed, som myndighederne indberetter i CPR-registret.    

 

Ved udbetaling til personer omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning EF nr. 

883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger (vandrende arbejdstagere) skal 

der forud for udbetalingen udfyldes et ansøgningsskema om bopæls- og beskæftigelses-

forhold for forældrene, samt oplysninger om barnet. UDK kontakter herefter den rele-

vante udenlandske myndighed med henblik på en vurdering af oplysningerne og for at få 

bekræftet, at den forælder, der opholder sig i Danmark, faktisk også har del i forældre-

myndigheden, eller det som svarer til forældremyndighed efter danske regler.  

 

Medlemsstaterne udveksler endvidere oplysninger via fælles standardblanketter bl.a. for at 

afklare, hvilket land der skal udbetale ydelser som primært land mv. UDK er derfor i dia-

log med myndigheden i hjemlandet, så der ikke sker dobbeltudbetaling.  

 

Herudover gennemføres løbende kontrol med bopæl og beskæftigelse. Der modtages ad-

visering fra CPR-registret, når borgere oplyser, at de ikke længere har bopæl i Danmark. 

Desuden sker der via advisering fra E-indkomst kontrol af, om beskæftigelseskravet fort-

sat er opfyldt. Endelig foretages kontrol som led i den almindelige sagsbehandling.  

 

Når der foreligger svar fra Tyskland, vil UDK tage stilling til, om der skal ske ændringer 

af de administrative processer mv. for at sikre, at lignende snyd ikke kan finde sted i Dan-

mark. Skatteministeriet vil blive orienteret om svaret fra de tyske myndigheder.” 

 

Regeringen arbejder målrettet for, at velfærdsydelser skal gå til dem, som arbejder, bor og 

bidrager til Danmark, og her er det selvfølgelig helt centralt, at der ikke sker snyd med 

børne- og ungeydelsen. Jeg har noteret mig, at UDK vil underrette Skatteministeriet, når 

UDK har fået svar fra de tyske myndigheder, herunder om hvorvidt det giver anledning 

til ændringer af kontrollen mv. på området. Jeg vil endvidere orientere Udlændinge- og 

Integrationsudvalget, herunder spørgeren, herom. 


