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Status på restancer til Faxe Kommune. 

(udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) 

 

Ifølge restanceopgørelsen pr. 31.12.2018 har Faxe Kommune et tilgodehavende 

på 41,7 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr. vedrører krav opstået før 1. januar 2018. 

Tilgodehavende er siden ultimo 2017 faldet med 6,5 mio. kr., og kan i 

hovedgrupper specificeres således: 

 

 Restance pr.  

31.12.2017 

Restance pr.  

31.12.2018 

Gebyr og afgifter før 01.04.2013 1.249 48 

Gebyr for underretning  0 26 

Daginstitution 3.847 3.702 

Ejendomsskatter 1.156 801 

Boligstøtte - 1997 – 2013 3.701 2.969 

Boligindskudslån 6.320 6.008 

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 11.920 11.927 

Billån 51 59 

Musikskolen 87 66 

Huslejer 1.149 182 

Sygedagpenge 1.577 1.539 

Akutboliger 1.673 1.961 

Biblioteksgebyrer og Erstatninger 616 594 

For meget udbetalt løn 502 483 

Børnetilskud og Familieydelse 686 632 

Pension 577 557 

Omsorgsinstitutioner 847 1.134 

Kost og servicepakker plejecentre 359 524 

Teknik og Miljø 115 360 

Div. Kom. Regninger 1.215 2.974 

Ældre regningskrav til inddrivelse i SKAT 1.545 1.502 

Mellem Kommunale krav 5.377 3.267 

Interne regninger 3.643 368 

Restance i alt  48.212 41.683 
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Ejendomsskatter ikke medtaget i ovenstående grafik 
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Særlige opkrævningsindsatser i 2018 

 

Opkrævningsgruppen har haft et særligt fokus på nedbringelse af 

ejendomsskatterne, udsendelse af saldoopgørelser til samtlige skyldnere og 

opfølgning på manglende daginstitutionsbetaling. 

 

Ejendomsskat  

Indsatsen på inddrivelsen af ejendomsskatter er gået rigtig godt, der er kun en lille 

rest tilbage på 36.461 kr. af ejendomsskatten for år 2017, der p.t. ikke kan gøres 

noget ved såsom dødsboer, konkurser og tidligere tvangsauktioner. 

Der er i november/december måned 2018 foretaget udlæg i 61 ejendomme, 

hvoraf der er 16 husejere, der har indbetalt og de sidste 45 er sendt videre til 

advokat. Der er allerede 37 husejere der har indgået afdragsordning for 

ejendomsskatten i 2019. 

Reglen er at ejendomsskatterate der afdrages, skal være fuldt indbetalt, inden 

næste rate forfalder til betaling og være færdig betalt senest den 1/11. Der 

opkræves morarenter ved for sen betaling af ejendomsskatten. 

 

 

Fakta om opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat i 2017 og 2018: 

 

(beløb i kr. 1.000) 2017 2018 

Ejendomsskattebillet udsendt   14.516 ejendomme  14.556 ejendomme 

Samlet beløb til opkrævning  119.444 kr. 121.197 kr. 

1. rate med forfald 1. februar 59.722 kr. 60.599 kr. 

2. rate med forfald 1. august 59.722 kr. 60.599 kr. 

Antal udsendte rykkerskrivelser vedr. 

1. rate (rykkere pr. kørsel) 

877, 269 og 177 784, 622 og 573 

Antal udsendte rykkerskrivelser vedr. 

2. rate (rykkere pr. kørsel) 

911, 304 og 232 932, 308 og 207 

Antal udsendte ”Underretning om 

udlægsforretning” 

Til 90 ejendomme Til 365 ejendomme 

på 1. rate 

Til 78 ejedomme på 

2. rate 

Udlæg foretaget      75 ejendomme 167 ejendomme på 

1. rate 

  61 ejendomme på 

2. rate 

Sager sendt til advokat med henblik 

på inddrivelse af restancen via 

tvangsauktion 

44  126 ejendomme på 

1. rate 

  45 ejendomme på 

2. rate 
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Antal sager der fortsat er hos advokat 

pr. 31.12.2018 

2 25 

Restance vedr. ejendomsskat pr. 

31.12.2018 

36 kr. 536 kr. 

 

Saldoopgørelser 

Opkrævningsgruppen har i løbet af foråret og sommeren udsendt 2.276 

saldoopgørelser fra cpr. 1 – 31. 

Heraf har 79 borgere betalt på restancen.  Det har desværre ikke haft den 

ønskede effekt i 2018. I 2016 havde saldoopgørelserne en noget større effekt. 

  

Daginstitution og SFO-restancer 

I efteråret er samtlige restancer på daginstitution og SFO gennemgået igen for at 

lave opfølgning på de aftaler, der allerede er indgået men ikke overholdt. 

Forældrene er blevet ringet op eller fået en saldoopgørelse i deres E-boks. I den 

forbindelse er der indgået 38 nye afdragsordninger. 

 

Generelt 

Der er udpeget fokus områder, som der vil blive kigget nærmere på. Der kan 

allerede nu ses en effekt af de ekstra indsatser, der har været foretaget, blandt 

andet på daginstitutionsområdet og ejendomsskatterne samt på udvalgte 

regningsdebitorer, som beskrevet nedenfor.   

 

Bemærkninger til restancen på særlige fokus områder: 

 

Ejendomsskatterestancen er faldet med 1.112.105 kr. i forhold til sidste opgørelse.   

På 2. rate ejendomsskat blev der ved første rykker sendt 932 ud fordelt på 646 

hovedhæftere og 286 medhæftere. Ved anden rykkerkørsel blev der sendt 308 

fordelt på 233 hovedhæftere og 75 medhæftere. 

Ved 3. rykkerkørsel blev der udsendt varslingsbrev til 207 fordelt på 161 

hovedhæftere og 46 medhæftere. 

I november og december måned blev der foretaget udlægsforretning i 45 

ejendomme med henblik på begæring af tvangsauktion over ejendommen. 

 

Ved salg af ejendommen forfalder indefrysningsordning for stigning af grundskyld 

til betaling. Der er 13 personer, der er i restance pr. 31.12.2018 heraf er de 5 

kontaktet og 3 har indbetalt og 1 der afventer indbetaling.  Der følges løbende op 

på denne betaling, da man kan risikere at lånet falder tilbage, som et krav til den 

nye ejer af ejendommen.  

 

Kontanthjælpsområdet er steget med 166.429 kr. siden sidste opgørelse, og udgør 

nu et tilgodehavende på ca. 11,9 mio. kr. Gældsstyrelsen har ved deres 

ekstraordinære afskrivning foretaget afskrivning for 166.429 kr.  Der er 

afskrevet/bortfaldet krav for 298.187 kr. i 4. kvartal 2018. jf. lovgivningen hvor 

tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden 

at det økonomisk har været muligt at fastsætte en betalingsordning. 
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Opkrævningsgruppen har prøvet at ændre på arbejdsgangen med frivillige 

aftaler, når der ikke der kan betales på en fastsættelse. 

 

Det mellemkommunale område her ses der en stigning i forhold til sidste opgørelse 

på 1.846.729 kr.  En del af restancen består blandt andet af krav til andre 

kommuner, der havde forfald den 28.12.2018, der først er bogført på plads den 

02.01.19 heraf et krav til Gribskov kommune på omkring 369.000 kr. , hvor der 

ventes på en afgørelse i Ankestyrelsen. Herudover er der en tvist med Stevns og 

Aabenraa kommuner på ca. 424.000 kr., der muligvis skal afgøres i 

Ankestyrelsen.  Udover mellemkommunale krav indeholder området også 

restancer til forældre, som er sat i egenbetaling for eget anbragt barn. Restancen 

til dette udgør ca. 460.000 kr., fordelt på 30 forældre. 

 

Boligindskudslån ligger nogenlunde stabilt med en restance på ca. 6,0 mio. kr. Der 

er iværksat træk hos Udbetaling Danmark, hvor det er muligt at trække i den 

løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån. Området er gennemgået igen i 

løbet af efteråret. Der foretages p.t. træk hos 50 skyldnere.  

 

Regningsdebitorer udgør ca. 12,4 mio. kr. Regningsdebitorer vedrører regninger fra 

centre og institutioner og dækker blandt andet over, fraflyttet akutboliger, 

biblioteksgebyr og erstatninger, betaling for mad og serviceydelser på plejecentre, 

for meget udbetalt sygedagpenge, omsorgsområdet m.m.  

På teknik og miljø er området steget med ca. 90.000 kr. i forhold til sidste opgørelse, 

grundet opkrævning af miljøgebyrer i november måned. Der har været taget 

kontakt til 14 skyldnere og heraf har de 10 indbetalt.  

Akutboligområdet ligger med en restance på 1,9 mio. kr. hvoraf der er 3 skyldnere 

alene står for de 0,5 mio. Kommunen er forpligtet til at betale 

istandsættelsesudgifterne for tildelte 4.- del boliger.  

På omsorgsområdet har der været en stigning på 172.000 kr. siden sidste 

opgørelse. Dette område er et særligt fokusområde. Der er startet et øget 

samarbejde op med Center for Familie, Social & Beskæftigelse omkring inddrivelse 

af restancen. 

Alle krav ligger til inddrivelse hos SKAT. 

 

Musikskolen er steget med 26.122 kr. siden sidste opgørelse. Der har været forfald 

på 2. rate i december måned, derved denne lille stigning, der rykkes den 

22.12.2018. Der har lige ledes været et øget samarbejde med musikskolen omkring 

inddrivelse af restancer inden opstart af nyt skoleår. 

 

Huslejerne er faldet med 480.785 kr. siden sidste opgørelse. Husejernes 

Forsikringsselskab er gået konkurs og har stået med en gæld alene på 513.638 kr. til 

Faxe Kommune. Denne gæld har nu måttet afskrives efter konkurslovens § 143.  

Der et øget samarbejde med Center for Ejendomme og Faxe Sundhedscenter 

omkring inddrivelsen af manglende leje betaling 

 

Intern fakturering udgør 368.275 kr. Området tæller med i den samlet restance 

total. Området bliver fulgt op med rykkere til de pågældende afdelinger.  
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Gældsstyrelsen – EFI 

I 4. kvartal 2018 er der ikke modtaget indbetalinger fra Gældsstyrelsen - EFI grundet 

Faxe Kommune har været suspenderet for al modregning og inddrivelse siden den 

3. september 2018.   

 

Suspensionen skyldes, at der var fundet dubletter til inddrivelse. Konsekvensen af 

suspensionen har blandt andet medført, at Faxe Kommune er gået glip af den 

store modregning i Børne- og Ungeydelsen for oktober kvartal og de månedlige 

afregninger. Det antages at svare til et samlet beløb på omkring 800.000 kr.   

  

Den 04.10.2018 meldte Gældsstyrelsen ud, at de har igangsat processen med at 

afskrive de fordringer, der er omfattet af Gældsinddrivelseslovens § 18h, som 

trådte i kraft den 15.04.2018. 

Afskrivningen drejer sig primært om fordringer med relativt lav værdi, hvor det 

vurderes, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Der er indgået en 

generel aftale mellem KL og regeringen, om kompensationen for afskrivningen og 

vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har en privatretlig 

karakter, med henblik på efterfølgende afskrivning. 

 

Der er i 4. kvartal modtaget afskrivninger for i alt 2.580.924 kr. på diverse krav fra 

SKAT EFI. 

 

KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der 

er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter 

fratræk af udbetalt statsrefusion.  

 

Den nominelle værdi af de afskrevne fordringer inkl. renter er vurderet til 4.216.887 

kr. Hvor den reelle fordringssaldo udgør 2.908.222 kr. For dette er der modtaget et 

kompensations-/afkøbsbeløb på 1.390.802 kr. 

Nedskrivningen i debitorsystemet er foretaget hhv. den 5.10.2018 og 5.2.2019. Dog 

er alle forhold endnu ikke nedskrevet i debitorsystemet. 

 


