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1. Indledning
I denne årsrapport samles der op på udviklingen af kommunens tilgodehavender for derved at belyse 
udviklingen i restancesituationen for 2019. Rapporten er ligeledes en del af den valgte afrapportering, 
som er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:
 Udviklingen af kommunens restancer fra 31.12.2018 til 31.12.2019
 En dokumentation af kommunens opkrævningsindsatser i 2019
 Samarbejdet med Gældsstyrelsen
 Afskrivninger i året
 Opkrævningsplan for 2020

2. Den samlede restance
Den samlede restancesaldo pr. 31.12.2019 udgør i alt 43.764.613 kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. 
i forhold til ultimo 2018.

Der har været et fald i antallet af debitorer på 161 personer i løbet af 2019, og der er nu 2.722 personer, 
som er i restance til kommunen. Gennemsnitlig skylder hver person Faxe Kommune 16.078 kr.
 
Tabel 1: Specifikation af tilgodehavender hos borgere, virksomheder og kommuner.

Restance pr. Restance pr.
Restancetype

31.12.2018 31.12.2019
Bevægelse i 

2019
Gebyr 73.709 66.545 -7.164
Daginstitution og skolefritidsordning 3.701.689 4.145.011 443.322
Ejendomsskatter inkl. indfrysningslån 800.686 878.402 77.716
Boligstøtte fra 1997 til 2013 2.969.073 2.917.124 -51.949
Boligindskudslån 6.007.687 6.099.526 91.839
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 11.928.200 12.467.892 539.691
Billån 59.223 55.743 -3.480
Musikskolen 66.021 80.663 14.642
Huslejer 181.662 1.164.705 983.042
For meget udbetalt sygedagpenge 1.538.540 1.574.452 35.912
Fraflyttede akutboliger 1.960.774 2.185.242 224.468
Biblioteksgebyrer og erstatninger 594.307 504.580 -89.727
For meget udbetalt løn 482.514 526.254 43.740
For meget udbetalt børnetilskud og børnefamilieydelse 631.792 631.542 -250
For meget udbetalt pension 556.807 677.666 120.860
Betaling for ophold i omsorgsinstitution 1.134.039 1.590.732 456.693
Betaling for kost og service på plejecentre 524.021 734.555 210.534
Ældre regningskrav - til inddrivelse hos Gældsstyrelsen 1.502.495 1.316.652 -185.843
Diverse krav til borgere og virksomheder 1 3.333.253 2.797.590 -535.663
Mellemkommunale krav2 3.267.147 3.349.736 82.589
Restance i alt 41.313.639 43.764.613 2.450.974
Antal debitorer 2.833 2.722 -161
Gennemsnitlig restance pr. debitor 14.330 16.078 1.748

1: Regningskrav udfærdiget af kommunens institutioner og centre 2: Regninger til andre kommuner, som har 
betalingsforpligtigelsen for egne borgere i Faxe Kommune, når disse modtager en ydelse efter den sociale lovgivning
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Graf 1: overblik over de 10 største restance områder
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Ovenstående krav ligger alle til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Som det fremgår af ovenstående graf, så udgør det største restanceområde tilbagebetalingspligtig 
kontanthjælp med ca. 28% af den samlede restance. Det er et område, som er meget vanskeligt at 
nedbringe, da det er underlagt lovgivningsmæssige krav som skal være opfyldte før at kravene kan kræves 
tilbagebetalt.  Borger skal som hovedregel være i arbejde og have en indkomst over en vis grænse, førend 
det er muligt at fastsætte en tilbagebetalingsordning.  Derudover har vi kun den mulighed at indgå en 
frivillig afdragsordning med borger. Krav, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en lovmæssig 
tilbagebetaling, bortfalder, jf. gældende lovgivning,  efter 3 år og afskrives.

Tabel 2: Udviklingen i restancerne
Restancen pr. ultimo 2018 41.313.639
Restancen før 2018 er i 2019 nedjusteret med -7.803.752
Restance vedrørende krav for 2019 10.255.345
Den totale restance pr. 31.12.2019 43.765.231

Bemærkninger til tabel 2:
Pr. 31.12.2018 udgjorde den samlede restance 41,3 kr. og i løbet af 2019 er der sket en nedskrivning med 
7,8 mio. kr. af krav fra før 2019. Krav vedrørerende 2019 udgør en samlet restance på 10,2 mio. kr., 
hvorfor den samlede restance pr. ultimo 2019 udgør 43,8 kr. Samlet set er restancemasse steget med 2,5 
mio. kr. i løbet af 2019.

3. Særlige opkrævningsindsatser i 2019

Generelt
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Faxe Kommune oversender krav til Gældsstyrelsens inddrivelse, når der er rykket to gange for betaling 
efter betalingsfristens overskridelse. Dog er det kommunen, som har inddrivelsen af ejendomsskatterne 
og øvrige fortrinsberettigede krav såsom f.eks. rottebekæmpelse.
Kommunen er derfor meget afhængig af Gældsstyrelsens arbejde med tilbagehold af børnefamilieydelser, 
overskydende skat, lønindeholdelser mm. Gældsstyrelsen er for tiden i gang med et stort arbejde for at 
retskraftvurdere alle de krav, kommunen har bedt dem om at inddrive. Efterhånden som kravene er 
blevet verificerede og gjort inddrivelsesklare modtager kommunen penge. I afsnit 4 er der en økonomisk 
illustration af samarbejdet.

Opkrævningsgruppen har stadig et særligt fokus på nedbringelse af ejendomsskatterne. Og en 
gennemgang af samtlige regningskrav fra kommunens centre og institutioner, samt en særlig fokus på 
manglende daginstitutionsbetaling.
I 2019 er der indledt et samarbejde med Center for Familie, Social & Beskæftigelse om nedbringelse og 
sikring af, at borgerne ikke kommer i unødig restance for egenbetaling af ophold for hhv. flygtninge og 
personer boende i sociale institutioner.

Der er gjort en ekstra indsats på biblioteksområdet, hvor der er ringet ud til de lånere, der ikke har betalt 
erstatning og gebyr for manglende aflevering af biblioteksmaterialer. Der er i alt ringet ud til 33 borgere. 

Løbende over året arbejder opkrævningsgruppen i samarbejde med plejecentrene for en nedbringelse af 
restancen på kost- og servicepakkerne på plejecentrene.

Tabel 3: Nøgletal for perioden april-december
Indsats Antal personer
Indgået betalingsaftaler 158
Tilmeldinger til betalingsservice 59
Respons på udsendte saldoopgørelser 22
Kontaktet telefonisk (biblioteksrestancer) 33

Indsatsen på ejendomsskatteområdet
Den 2.2.2017 overtog landets kommuner inddrivelsen af ejendomsskatterne og andre fortrinsberettigede 
krav fra Gældsstyrelsen. Inddrivelsen foretages af kommunens pantefoged i samarbejde med advokat.

Der tages initiativ til fogedforretning umiddelbart efter forfald af hver rate. Det vil sige, at der 14 dage 
efter betalingsfristen udsendes første rykker, denne følges op af endnu en rykker i den efterfølgende 
måned. Er der stadig ikke betalt, sendes der varslingsbrev om, at såfremt restancen ikke er betalt, vil 
kommunen fremsende et underretningsbrev om udlæg i ejendommen.

I 2019 er der sendt opkrævning ud til 15.870 ejendomme med et pålydende på 123.445.482 kr.

Tabel 4: Nøgletal vedr. 2018 og 2019
2017 2018 2019

Antal ejendomme 14.516 15.814 15.870
Samlet opkrævning 119.444.330 kr. 121.197.269 kr. 123.445.482 kr.
Sendt videre til advokat 44 171 110
Sat på tvangsauktion 6 7 51

Restance pr. 31.12.2019 25.935 kr. 196.411 kr. 432.872 kr.
1: Vedrører 1. rate 2019. 2. rate ligger pt. hos advokaten

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 blev sendt markant færre rykkerskrivelser ud i 2019 end i 2018.
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4.  Samarbejdet med Gældsstyrelsen

Tabel 5: Modtagne beløb fra Gældsstyrelsen/EFI
2017 2018 2019

Modregning i børneydelserne til dækning af 
daginstitutionsrestancer

2.765.719 kr. 1.879.107 kr. 1.906.158 kr.

Overskydende skat 0,00 kr. 906.102 kr. 802.073 kr.

Andre modregninger/betalinger 2.202.102 kr. 571.780 kr. 626.831 kr.

Samlet afregning fra Gældsstyrelsen/EFI 4.967.820 kr. 3.359.989 kr. 3.335.062 kr.

Der er modtaget 24.927 kr. mindre i 2019 end i 2018.

5. Afskrivninger af restancer over 25.000 kr. i 2019

Den samlede afskrivning i 2019 var på i alt 529.682 kr.

Tabel 6: Afskrivninger i 2019
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at 
fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år

293.437

Dødsboer – afsluttet med dividende eller som boudlæg 236.245
Samlet afskrivning 529.682

6. Opkrævningsplan for 2020

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt nedbringes. Det sikres ved 
at have et fortsat fokus på:

 Udsendelse af saldoopgørelser til samtlige skyldnere.
 Nedbringelse af restancerne for daginstitution, kost- og servicepakker, erstatning for fraflyttede 

akutboliger og ejendomsskatter.
 At tilskynde borgerne at betale ydelser til kommunen rettidigt og opfordre til betaling via Betalings-

Service.
 Kontakte borgerne telefonisk eller via mail, når der ikke er betalt til tiden.
 Særligt tilrettelagte kampagner og indsatser.
 Information til borgerne via kommunens hjemmeside, lokalaviser og informationsskærme på 

biblioteker/borgerservice.
 Udbygge samarbejdet yderligere med kommunens centre og institutioner.

7. Faktuelle forhold

Kommunens Opkrævningsafdeling er organiseret i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. I 
Opkrævningsenheden er der er ansat 6 medarbejdere, hvoraf 1 er udpeget som pantefoged. 
Opkrævningsafdelingen arbejder efter principperne i opkrævningsstrategien, hvor kommunens borgere 
og virksomheder betjenes efter det i servicedeklarationen beskrevne. Opkrævningsstrategien og 
servicedeklarationen er godkendt i Økonomiudvalget den 6.12.2017.
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Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner 
om, hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad 
der sker såfremt der ikke betales rettidigt. Her er det tydeligt beskrevet, hvordan rykkerproceduren er og 
hvilke muligheder der er for betalingsaftaler og eventuel henstand med betalingen. Endelig oplyses der 
om, hvornår krav sendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, og hvilke muligheder de har for inddrivelse 
af krav.

Opkrævningsstrategien har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver ligeledes, hvem 
der har hvilke ansvar i forhold til at sikre at opkrævninger udsendes til rettidig betaling, og hvem der 
sikrer at krav til kommunen betales. Herudover beskrives der, hvilke ydelser og kampagner kommunes 
Opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden. Alt dette for at tilse, at kom-
munens samlede restancer nedbringes. Det er sigtet, at strategien skal fungere som et samlet styrings-
værktøj så politiker, ledelse og medarbejdere kan se mål og strategi for opkrævningsopgaven.

Februar 2020


