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Baggrund

� Revideret rykkerprocedure i december 2015

� Servicemindet tilgang over for små virksomheder

� Skærpet rykning af virksomheder, der systematisk undlader 
at indberette

� Der er gennemført 6 bortfaldsanalyser

� Evaluere om rykkerproceduren virker efter hensigten

� Afdækker mønstre i bortfald

� Ønske om fortsat forbedring af dataindsamling
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Tendenser

� Forhold der påvirker dataindsamlingen

� Svarprocenterne er faldende – en tendens der
også opleves i andre lande

� Digital post har gjort indberetningsopgaven mindre tydelig i 
en række virksomheder

� Specielt enkeltmandsejede virksomheder forveksler den 
personlige e-Boks og virksomhedens Digitale post

� Lavere svarprocent modsvares af mere telefonrykning og af 
flere politisager
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Kommunikation

� Effekter

� Papirindberettere har større bortfald end virksomheder der 
indberetter digitalt

� Bortfaldet er større blandt virksomheder hvor 
virksomhederne ikke selv har tilvalgt Digital post

� Der er en højere svarprocent på virksomheder, hvor DST 
har kontaktoplysninger på i virksomheden

� Der er størst effekt af DSTs henvendelser ses umiddelbart 
efter, at henvendelsen er fremsendt

� SMS service dagen før fristen øger svarprocenten
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Telefonrykning

� Telefonrykning er omfattende og dyr

� Der telefonrykkes 7.500 virksomheder om året

� Telefonrykningen er mest intensiv i første halvår

� Telefonrykning er tidskrævende – 10 gange så dyr som den 
øvrige dataindsamling

� Bidrager mindre til indsamlingen af data end den skærpede 
rykker, hvor der er en svarprocent på 80 pct.
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Politisager

� Rykkerproceduren er målrettet mod virksomheder, 
som systematisk undlader at indberette

� Som hovedregel er der kun oprettet politisager, når 
virksomheder mangler at indberette til flere perioder

� Til gengæld anmeldes de pågældende virksomheder for 
flere perioder

� Antal virksomheder der anmeldes er uændret, men
antallet af forhold er steget
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Målsætninger

� Reducere manglende respons

� Finde kontaktperson i virksomheden

� Kommunikere med indberetterne på deres foretrukne medie

� Kommunikere på det rigtige tidspunkt

� Undgå brug af inaktive medier

� Undgå spam
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Bedre kontakt til indberetterne

� Bedre brug af kontaktoplysninger

� Slette ugyldige kontaktoplysninger

� Slette kontaktoplysninger der ikke reagerer

� Genbrug af kontaktoplysninger på tværs af 
dataindsamlinger, fx til enkeltmandsejede virksomheder

� Nye kommunikationskanaler

� E-mail til virksomhedens hovedadresse fra CVR

� SMS til indberettere der oplyser mobilnummer, fx dagen før 
indberetningsfristen
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Bedre udnyttelse af digitale kanaler

� Agil anvendelse af kommunikationskanaler

� Papirbrev som supplement til Digital post, fx supplement til 
forhåndsorientering eller skærpet rykker

� Løbende skifte i kommunikationskanal, fx fra e-mail til Digital 
post, hvis der ikke er reageret på de første henvendelser

� Ændring i rykkerforløb

� Skærpet rykker før telefonrykning

� Holde momentum i dataindsamlingen

� Fjerne unødige rykkere, hvis de trækker 
indberetningsforløbet i langdrag
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Med og uden SMS påmindelse
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Skørpet rykker før telefonrykning
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SMS ændret rykkerdforløb
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Muligheder

� Vi vil fortsat implementere forbedringer

� Bedre service

� Mere fleksibel dataindsamling

� Tilpasning af dataindsamlingerne til virksomhedernes 
kalendere

� Færre rykkere
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