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Status på restancer til Faxe Kommune. 
(udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, juli 2019) 

 

 

 

Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo juni har Faxe Kommune et tilgodehavende på 

43,1 mio. kr., hvoraf 35,5 mio. kr. vedrører krav opstået før 1. januar 2019. 

Tilgodehavende er siden ultimo 2018 steget med 1,5 mio. kr., og kan i 

hovedgrupper specificeres således: 

 

(kr. 1.000) Restance pr.  

31.12.2018 

Restance pr.  

30.06.19 

Gebyr og afgifter før 01.04.2013 48 45 

Gebyr for underretning  26 19 

Daginstitution 3.702 3.831 

Ejendomsskatter 801 815 

Boligstøtte - 1997 – 2013 2.969 2.941 

Boligindskudslån 6.008 6.066 

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 11.927 11.938 

Billån 59 58 

Musikskolen 66 44 

Huslejer 182 163 

Sygedagpenge 1.539 1.570 

Akutboliger 1.961 2.102 

Biblioteksgebyrer og Erstatninger 594 520 

For meget udbetalt løn 483 555 

Børnetilskud og Familieydelse 632 632 

Pension 557 596 

Omsorgsinstitutioner 1.134 1.334 

Kost og servicepakker plejecentre 524 670 

Teknik og Miljø 360 322 

Div. Kom. Regninger 2.974 1.333 

Ældre regningskrav til inddrivelse i SKAT 1.502 1.365 

Mellem Kommunale krav 3.267 5.945 

Interne regninger 48 271 

Restance i alt  41.682 43.136 
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Ejendomsskatter og ældre krav til inddrivelse i SKAT er ikke medtaget i 

ovenstående grafik  
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Udvikling i restancer på mere end 1 mio. kr. 

Daginstitution Boligstøtte Indskudslån Kontanthjælp

Div kom. regninger Mellemkommunalt Restance i alt

Daginstitution; 3.831 

Boligstøtte; 2.941 

Indskudslån; 6.066 

Kontanthjælp; 11.938 

Div kom. regninger; 
9.635 

Mellemkommunalt; 
5.945 

Restancer - fordeling pr. 30. juni  2019 (i kr. 1.000) 
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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. 

 

I løbet af foråret /sommer har opkrævningsgruppen taget fat i et projekt omkring 

nedbringelse af restancen på kost-og servicepakker på vores plejecentre, som er 

steget med 0,6 mil. Kr. efter modregning i pension via Udbetaling Danmark er 

stoppet primo 2016. 

 

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. Der er kun en lille rest 

tilbage på 23.112 kr. af ejendomsskatten for år 2017, der p.t. ikke kan gøres noget 

ved - såsom dødsboer, konkurser og tidligere tvangsauktioner. 

Der er 225.320 kr. tilbage på ejendomsskatten for år 2018, hvoraf der stadig ligger 3 

ejendomme hos advokaten med henblik på tvangsauktion. Øvrige er ligeledes 

krav der ikke kan gøres noget ved p.t. 

Der er i maj/juni måned kørt underretning om udlægsforretning på 1. rate 

ejendomsskat 2019. 

Der er 43 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 færdigbetalt senest den1. november. Der 

opkræves morarenter ved for sen betaling af ejendomsskatten. 

 

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 

Antal udsendte rykkerskrivelser vedr. 2. 

rate (rykkere pr. kørsel) 

932, 308 og 207  

Antal udsendte ”Underretning om 

udlægsforretning” 

Til 365 ejendomme 

på 1. rate 

Til 78 ejedomme på 

2. rate 

Til 88 ejendomme 

på 1. rate 

Udlæg foretaget 167 ejendomme på 

1. rate 

65 ejendomme på 

1. rate  
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61 ejendomme på 

2. rate 

Sager sendt til advokat med henblik 

på inddrivelse af restancen via 

tvangsauktion 

126 ejendomme på 

1. rate 

45 ejendomme på 

2. rate 

 

59 ejendomme på 

1. rate 

Antal sager der fortsat er hos advokat 

pr. ultimo juni 2019 

3 27 

Restance vedr. ejendomsskat pr. ultimo 

juni 

225.320 kr. 350.081 kr. 

*): Pr. marts i året. 

 

 

Daginstitution og SFO-restancer 

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

igen gennemgås for evt. manglende medhæftere på forhold. 

Der er 12 forældre som trækkes i deres kontanthjælp til den løbende 

forældrebetaling. 

 

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 regningsdebitorer, som beskrevet 

nedenfor.   

 

I 2. kvartal 2019 er der indgået 60 nye betalingsaftaler, heraf blev 26 tilmeldt til 

betalingsservice. 

Der er 21 borgere der har reageret på et par udvalgte indsatsområder 

(kostpakker, skoler, sundhed og pleje) omkring betalingsaftale. 

 

Bemærkninger til restancen på særlige fokus områder: 

 

Ejendomsskatterestancen er faldet med 909.385 kr. i forhold til sidste opgørelse.  1. 

rate ejendomsskat forfaldt til betaling den 7. februar 2019. 

På 1. rate ejendomsskat 2019 blev der ved første rykker sendt 621 ud fordelt på 435 

hovedhæftere og 186 medhæftere. Ved anden rykkerkørsel blev der sendt 269 

fordelt på 201 hovedhæftere og 68 medhæftere. 

På tredje rykkerkørsel og varslingsbrev blev der sendt 186 fordelt på 142 

hovedhæftere og 44 medhæftere. 

 

Ved salg af ejendommen forfalder indefrysningsordning for stigning af grundskyld 

til betaling og der er 15 personer der er i restance pr. ultimo juni 2019 med i alt 

11.794,65 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.  
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Kontanthjælpsområdet er faldet med 109.238 kr. siden sidste opgørelse, og udgør 

nu et tilgodehavende på ca. 11,9 mio. kr.  Der er afskrevet/bortfaldet krav for 

156.184 kr. i 2. 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. 

 

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

på 3.503.463 kr. Dette skyldes primært, at regningerne udskrevet fra Børn og 

Voksen systemet har forfaldsdato den 27. juni 2019. Dette bevirker at betalingerne 

modtaget den 28 juni først er bogført ind i systemet den efterfølgende hverdag  - 

d. 2. juli 2019 og således ikke er medtaget i denne opgørelse Der er indbetalinger 

for 2.485.118 kr., så den reelle restance udgør 3.459.983 kr. pr. ultimo juni 2019 på 

dette område.   

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. 

495.000 kr., fordelt på 29 forældre. 

 

Boligindskudslån ligger nogenlunde stabilt med en restance på 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 

50 skyldnere.  

 

Regningsdebitorer udgør ca. 11,2 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.  

Akutboligområdet ligger med 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 særligt fokusområde. 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 ringe 

runde til skyldnere, hvilket har medført et fald på ca. 43.000 kr. siden sidste 

opgørelse. 

Alle krav ligger til inddrivelse hos SKAT. 

 

Musikskolen er faldet med 16.315 kr. siden sidste opgørelse. Der har været forfald 

på 3. rate i marts måned 2019. Der har lige ledes været et øget samarbejde med 

Musikskolen omkring inddrivelse af restancer inden opstart af nyt skoleår. 
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Huslejerne er faldet med 39.607 kr. siden sidste opgørelse.  Der er øget samarbejde 

med Center for Ejendomme og Faxe Sundhedscenter omkring inddrivelsen af 

manglende leje betaling 

 

Intern fakturering udgør 270.928,00 kr. Området tæller med i den samlet restance 

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

 

Gældsstyrelsen – EFI 

I 2. kvartal 2019 har Faxe Kommune modtaget afregninger for 1.606.867 kr. fra 

Gældsstyrelsen, hvoraf de 802.073 kr. er modregninger i overskydende skatter og 

694.022 kr. vedrører modregning i børneydelserne til dækning af ej betalt 

daginstitutionsrestance.   

 

Gældsstyrelsen har foretaget afskrivninger i 2. kvartal 2019 med 17.082 kr.  

 

Afskrivninger af uerholdelige krav 

Opkrævningsgruppen har i 2. kvartal 2019 afskrevet 149.664,79 kr. fordelt på 

dødsfald, bortfald og uerholdelige. 

  


