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Status på restancer til Faxe Kommune. 

(udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, oktober 2019) 

 

 

 

Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo september 20190 har Faxe Kommune et 

tilgodehavende på 42,8 mio. kr., hvoraf 41,7 mio. kr. vedrører krav opstået før 1. 

januar 2019. 

Tilgodehavende er siden ultimo 2018 steget med 1,2 mio. kr., og kan i 

hovedgrupper specificeres således: 

 

 

(kr. 1.000) Restance pr.  

Ultimo 2018 

Restance pr.  

Ultimo sep. 2019 

Gebyr og afgifter før 01.04.2013 48 45 

Gebyr for underretning  26 6 

Daginstitution 3.702 3.881 

Ejendomsskatter 801 1.564 

Boligstøtte - 1997 – 2013 2.969 2.928 

Boligindskudslån 6.008 6.067 

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 11.927 11.960 

Billån 59 55 

Musikskolen 66 37 

Huslejer 182 161 

Mellem Kommunale krav 3.267 3.941 

Interne regninger 368 466 

Øvrige restancer 0 0 

For meget udbetalt sygedagpenge 1.539 1.573 

Fraflytning fra akutboliger (istandsættelse) 1.961 2.133 

Biblioteksgebyrer og Erstatninger 594 516 

For meget udbetalt løn 483 562 

Børnetilskud og Familieydelse 632 632 

Pension 557 676 

Omsorgsinstitutioner (egen betaling) 1.134 1.530 

Kost og servicepakker plejecentre 524 689 

Teknik og Miljø 360 343 

Diverse kommunale regninger 2.974 1.740 

Ældre regningskrav til inddrivelse i SKAT 1.502 1.338 

Restance i alt  41.682 42.841 
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Ejendomsskatter, interne regninger og ældre krav til inddrivelse i SKAT er ikke 

medtaget i ovenstående grafik. 

 



Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2019 - Restanceopgørelse 
 

Særlige opkrævningsindsatser i 2019 

 

Opkrævningsgruppen har stadig et særligt fokus på nedbringelse af 

ejendomsskatterne, samt en gennemgang af samtlige regningsdebitorer og 

opfølgning på manglende daginstitutionsbetaling. Ligeledes er der indledt et 

samarbejde med Social, Familie & Beskæftigelse omkring nedbringelse og sikring 

af at borgerne ikke kommer unødigt i restance for egen betaling af ophold for 

hhv. flygtninge og personer boende i de sociale institutioner. 

Der er ringet ud til 30 borgere, som ikke har betalt erstatning for manglende 

aflevering af biblioteks materialer. 

 

Løbende over året arbejder opkrævningsgruppen i samarbejde med 

plejecentrene for en nedbringelse af restancen på kost-og servicepakker på 

plejecentre. Den samlede restance ses at stige hver måned og er pr. ultimo 

september 2019 på 0,7 mio. kr. 

 

Opkrævningsgruppen arbejder ligeledes på om, der kan gøres en indsats på at 

mindske restancerne på akutboligerne ved forskellige tiltag.  

 

Ejendomsskat  

Indsatsen på inddrivelsen af ejendomsskatter går rigtig godt. Kommunen overtog 

inddrivelsen i 2017, og restancerne ses at være faldet: 

 

 Restancen vedrørende ejendomsskat for 2017 udgør 21.021 kr. P.t. er der ikke 

de store handlemuligheder for at få dem inddrevet, da restancen vedrører 

dødsboer, konkurser og tidligere tvangsauktioner. 

 Restancen vedrørende ejendomsskat for 2018 udgør 208.112 kr. hvoraf de 

164.136 kr. henhører til en restant, som er sendt til advokat for inddrivelse via 

tvangsauktion  

 Restancen vedrørende ejendomsskat for 2019 udgør 1.111.795 kr. Der er i 

maj/juni måned kørt underretning om udlægsforretning på 1. rate. Og der 

laves igen underretning om udlægsforretning på 2. rate i november måned. 

 

Ejendomsskat før 2017 ligger til inddrivelse i Gældsstyrelsen – og restancen er på: 

209.835 kr. 

 

 

Fakta om opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat i 2018 og 2019: 

 

 2018 2019 

Ejendomsskattebillet udsendt   15.814 ejendomme 

*) 

15.870 ejendomme 

*) 

Samlet beløb til opkrævning  121.197.269 kr. 123.445.482 kr. 

1. rate med forfald 1. februar 60.598.634 kr. 61.722.741 kr. 

2. rate med forfald 1. august 60.598.634 kr. 61.722.741 kr. 

Antal udsendte rykkerskrivelser vedr. 1. 

rate (rykkere pr. kørsel) 
784, 622 og 573 621, 269 og 186 
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Antal udsendte rykkerskrivelser vedr. 2. 

rate (rykkere pr. kørsel) 
932, 308 og 207 645, 235 

Antal udsendte ”Underretning om 

udlægsforretning”: 

1. rate 

2. rate 

 

 

365 ejendomme 

78 ejendomme 

 

 

88 ejendomme  

Udlæg foretaget: 

1. rate 

2. rate 

 

167 ejendomme 

  61 ejendomme  

   

65 ejendomme  

Sager sendt til advokat med henblik 

på inddrivelse af restancen via 

tvangsauktion: 

1. rate 

2. rate 

  

 

 

126 ejendomme 

  45 ejendomme  

    

 

 

59 ejendomme  

Antal sager der fortsat er hos advokat 

pr. ultimo september 2019 

 

1 

 

7 

Restance vedr. ejendomsskat pr. ultimo 

september 2019 208.112,95 kr. 1.111.794,95 kr. 

 

Efter Faxe Kommune har overtaget inddrivelsen ses der nu en effekt i og med, at 

borgerne er blevet bedre til at betale til tiden. Der sendes merkant færre 

rykkerskrivelser ud i 2019 end i 2018. Dette giver en afledet effekt på, at der også er 

færre ejendomme som sendes til advokat med henblik på tvangsauktion. 

 

 

Daginstitution og SFO-restancer 

Der bliver løbende fulgt op på om indgåede aftaler overholdes. Området skal 

igen gennemgås for manglende medhæftere på forhold. 

Der er 5 (pr. ultimo juni var det 12) forældre som trækkes i deres kontanthjælp til 

den løbende forældrebetaling. Området skal kigges igennem igen, om der er 

kommet nye restanter til der kan trækkes i kontanthjælpen.  

 

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 ejendomsskatterne samt på udvalgte restanceområder som beskrevet 

nedenfor.   

 

I 3. kvartal 2019 er der indgået 75 nye betalingsaftaler, hvoraf 23 blev tilmeldt til 

betalingsservice. 

 

Bemærkninger til restancen på særlige fokus områder: 

 

Indefrysningslån 

Ved salg af ejendommen forfalder indefrysningsordning for stigning af grundskyld 

til betaling, der er 9 personer der er i restance pr. ultimo september 2019 med i alt 
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13.200 kr., disse kontaktes enten via telefon eller ved brev i E-boks vedrørende den 

manglende betaling.  Der følges løbende op på denne betaling, da man kan 

risikere at lånet falder tilbage, som et krav til den nye ejer af ejendommen.  

 

Daginstitution 

Restancen udgør ca. 3,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 178.984 kr. for 

indeværende års restancer. 

Der er i alt modtaget 484.249 kr. som er modregnet børne- ungefamilieydelse til 

dækning af daginstitutionsrestancer. 

 

Boligindskudslån 

Udgør stadigværk omkring 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 skal gennemgås igen i løbet af efteråret, om der er 

kommet nye skyldnere til.  Der foretages p.t. træk hos 37 skyldnere.  

 

Kontanthjælpsområdet 

Restancen er uændret og udgør stadigvæk et tilgodehavende på ca. 11,9 mio. 

kr.  Der er afskrevet/bortfaldet krav for 205.417 kr. i 3. kvartal 2019. 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. 

Opkrævningsgruppen har prøvet at ændre på arbejdsgangen med frivillige 

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

 

Musikskolen 

Restancen er faldet yderligere med 6.540 kr. i forhold til sidste opgørelse, og den 

samlede restance udgør nu 37.177 kr. Der har været et øget samarbejde med 

musikskolen omkring inddrivelse af restancer inden opstart af nyt skoleår. 

 

Huslejerne 

Restancen er faldet yderligere med 2.704 kr. i forhold til sidste opgørelse, og den 

samlede restance udgør nu 160.659 kr. Samarbejdet med Center for Ejendomme 

og Faxe Sundhedscenter omkring inddrivelsen af manglende leje betaling er øget. 

 

Mellemkommunale område 

Restancen udgør 3,9 mio. kr. og er faldet siden sidste opgørelse med 2.004.419 

kr.  Herudover er der en tvist med Stevns, Gladsaxe og Kolding Kommuner på ca. 

851.000 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. 510.000 kr., fordelt på 33 

forældre. 

 

Øvrige restancer 

Dækker regninger udskrevet af centre og institutioner, og er opkrævninger for 

blandt andet, fraflyttet akutboliger, biblioteksgebyr og erstatninger, betaling for 

mad og serviceydelser på plejecentre, for meget udbetalt sygedagpenge, 

omsorgsområdet m.m. Restancen på disse områder udgør pr. ultimo september 

2019 11,7 mio. kr. mod en restance pr. ultimo 2018 på: 12,2 mio. kr. 
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 Akutboligområdet udgør en restance på 2,1 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 116.000 kr. siden sidste 

opgørelse. Dette område er et af vores fokus områder, der er startet et øget 

samarbejde op med Center for Familie, Social & Beskæftigelse omkring 

inddrivelse af restancen.  

 Der har ligeledes været afholdt møde med Jobcenteret omkring en øget 

indsats på sygedagpengeområdet som udgør en restance på 1,6 mio. 

 På biblioteksområdet er der påbegyndt udsendelse af saldoopgørelser og 

telefoniskkontakt til skyldnere, hvilket har medført et fald på ca. 43.000 kr. 

siden sidste opgørelse. 

 

Alle krav ligger til inddrivelse hos SKAT. 

 

Den interne fakturering i mellem kommunens centre 

Restancen udgør 465.738 kr., og tæller således med i den totale samlet restance. 

Området følges op med løbende at gøre de pågældende afdelinger 

opmærksom på, at få bogført/betalt regningerne.  

 

Gældsstyrelsen – EFI 

I 3. kvartal 2019 har Faxe Kommune modtaget afregninger for 633.225 kr. fra 

Gældsstyrelsen, hvoraf de 484.249 kr. er modregning i børneydelserne til dækning 

af ej betalt daginstitutionsrestance.   

 

Gældsstyrelsen har ikke foretaget afskrivninger i 3. kvartal 2019.  

 

Afskrivninger af uerholdelige krav 

Opkrævningsgruppen har i 3. kvartal 2019 afskrevet 522.904 kr. fordelt på dødsfald, 

bortfald, gældsanering og uerholdelige krav. 

 


