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Dato 
09-10-2018 Fakta om sagen 

Tidslinje for sagens forløb 

Tidslinje 

Ultimo august 2018 • I forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i 
Socialstyrelsen konstateres der fejl i udbetalingen af tilskuds
midler. 

Primo september 2018 • Det konstateres, at der ikke er tale om almindelige fejl, og So
cialstyrelsen undersøger derfor uregelmæssighederne nær 
mere. 

Medio september 2018 • Socialstyrelsen indhenter og undersøger forskellige data med 
henblik på at få klarlagt årsagen til uregelmæssighederne i til
skudsudbetalingerne. 

Den 24. september 2018 • Socialstyrelsen modtager data, som viser, at der er grundlag 
for en begrundet mistanke om, at en medarbejder uberettiget 
har tilegnet sig større beløb i forbindelse med sit arbejde i Til
skudsadministrationen. 

• Socialstyrelsen orienterer straks departementet om mistanken.

• Ministeren orienteres kort mundtligt om, at der foreligger mis
tanke om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler. 

Den 25. september 2018 • Socialstyrelsen anmelder medarbejderen til Fyns Politi. Sagen 
er senere overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 
og International Kriminalitet (SØIK).

• Departementet og Socialstyrelsen igangsætter en intern under
søgelse af sagen, og der søges bistand til såvel den revisions
mæssige og den juridiske håndtering af sagen. 

Den 26. september 2018 • Efter en skriftlig høring bortviser Socialstyrelsen medarbejde
ren. 

• Ministeren orienteres skriftligt om sagen samt om de initiativer, 
der er iværksat for at få klarlagt sagens omfang. 

Den 28. september 2018 • Ministeren orienteres skriftligt om de helt foreløbige resultater 
af den interne undersøgelse. 

Den 29. september 2018 • Den interne undersøgelse viser, at der med stor sandsynlighed 
er tale om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har til
egnet sig et betydeligt millionbeløb. 

Den 30. september 2018 • Der tages initiativ til at iværksætte en ekstern revisionsunder
søgelse og en ekstern advokatundersøgelse.

• Ministeren orienteres skriftligt om de seneste foreløbige resul
tater af den interne undersøgelse. 

Den 1. oktober 2018 • Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs 
og Børneudvalg om sagen. 

Den 5. oktober 2018 • De interne undersøgelser peger på, at den tidligere medarbej
der har misbrugt sin stilling til uberettiget at tilegne sig tilskuds 
midler for i alt ca. 111 mio. kr.
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Den 8. oktober 2018 • Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs 
og Børneudvalg om status i sagen.

• Den interne undersøgelse afsluttes, og de to eksterne under 
søgelser igangsættes. 

Den 9. oktober 2018 • Ministeren orienterer offentligheden om sagen. 

Foreløbigt resultat af intern undersøgelse 
Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriets departement har med bistand 
fra eksterne konsulenter gennemført en intern undersøgelse, der har haft til for
mål at kortlægge sagens økonomiske omfang.  

I den interne undersøgelse har ministeriet i alt gennemgået tilskudsudbetalin 
ger for mere end 34 mia. kr. Udbetalingerne fordeler sig på mere end 122.000 
transaktioner knyttet til over 6.000 unikke konti. 

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der indtil videre med stor sandsynlig
hed er tale om et samlet beløb på ca. 111 mio. kr. fordelt på 274 udbetalinger i 
perioden 2002 til 2018. Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig op
gørelse.  

Nedenstående figur 1 viser fordelingen af uretmæssige udbetalinger over tid.  

Figur 1 
Fordeling af uretmæssige udbetalinger over tid 
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Tilskudsadministrationen har i perioden 2002 til 2018 været organisatorisk pla
ceret forskellige steder i både departementet og i forskellige styrelser. Siden 
den 17. august 2015 har tilskudsadministrationen været placeret i Socialstyrel
sen. 
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