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Restanceoversigt 2021 – 1. kvartal
Restanceudviklingen
Oversigten viser, at restancerne pr. 31.03.2021 sammenlignet med 31.03.3020 er steget fra kr.
40,1 mio. til kr. 68,3 mio.
Billån, pantefordringer og mellemkommunale krav er tilgodehavender, men er ikke restancer i
forhold til borgere og virksomheder. Disse beløb er ikke medtaget i opgørelsen af den reelle
restance, der udgør ca. kr. 47.7 mio. pr. 31.03.2021.
Sammenlignet med 31.03.2020 er der sket en stigning på i alt ca. 28,1 mio., men dette er ikke
retvisende. Entreprenørafdelingen er steget med ca. 23,5 mio. pga., at fakturering og betaling
omkring månedsskiftet påvirkes af påskedagene. Mellemkommunale krav er steget med ca. kr.
3,4 mio. og den reelle restance er pr. 31.03.2021 således ca. kr. 24,2 mio.- dvs. et fald på ca. kr.
0,5 mio. sammenlignet med 31.03.2020. Restancen er faldet yderligere med ca. kr. 0,4 mio. i
april måned og udgør pr. 30.04.2021 kr. 23,8 mio.
Modregning/indbetaling fra Gældsstyrelsen
Gældsstyrelsen har i 1. kvartal 2021 afregnet indbetalinger med i alt ca. kr. 194.000. I april
måned er afregnet ca. kr. 580.000 og indbetalingerne i 2021 er fortsat på et lavere niveau end
tidligere år.
Gældsstyrelsen arbejder fortsat på at sætte den nye inddrivelsesløsning (PSRM) i drift og af
forskellige årsager er inddrivelsen af kommunernes krav ved Gældsstyrelsen fortsat
suspenderet. I forbindelse med Gældsstyrelsens retskraftvurdering af ældre krav må forventes,
at en betydelig del bliver afgangsført.
Det samlede beløb registreret til modregning udgør ca. kr. 8,7 mio. og beløb overdraget til
inddrivelse udgør ved udgangen af april 2021 ca. kr. 14,1 mio. – er øget med ca. kr. 3 mio. for
at undgå forældelse.
Opkrævningen - sagsbehandlingen
I 1. kvartal 2021 er sendt 2.154 rykkerbreve fordelt på 1.741 borgere/virksomheder for en
samlet sum på kr. 8,9 mio. I forbindelse med sagsbehandlingen bliver herudover sendt en del
breve m.v.
Vedr. ejendomme er status, at der pr. 30.04.21 er en restance på ca. kr. 664.000.
Ejendomsskat m.v. udgør heraf ca. kr. 562.000 inkl. beløb ca. kr. 149.000 fra før 2017
overdraget til Gældsstyrelsen. I maj 2021 er udsendt underretning om 43 udlægsforretninger
– dvs. udlæg forventes foretaget i ca. 30 ejendomme (ca. halvering i forhold til for 2 år siden).
Antal betalingsaftaler udgør i januar kvartal 2021 i gennemsnit ca. 469 for et samlet beløb på
ca. kr. 8,9 mio., hvilket er et fald i antal, men en stigning i beløb.
I forbindelse med implementering af nye it-programmer (f.eks. KY), klargøring af data til
PSRM m.v. forestår et betydeligt administrativt merarbejde. Opkrævningen bliver periodisk
ramt af, at modersystemer (f.eks. KY) ikke kan sende krav til debitorsystem. Kontanthjælp er
ramt af dette og faldet i restancen er ”kunstig”, da der mangler tilgang af nye krav.
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Afskrivninger
Antal afskrivninger udgør i 1. kvartal 2021 i alt 159 poster for et samlet beløb på kr. 250.813.
De væsentligste afskrivningsårsager er: Afskrivning ved SKAT kr. 37.245, bortfald af
kontanthjælp (lovbestemt) kr. 145.869, boudlæg/dødsfald kr. 47.104 og forældet kr. 19.119.
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Tabel 1 Udvikling i restancer fra 2020 til 2021

Restanceoversigt

Udvikling i restance
Stigning/fald

Kravtype

LÅN - ikke restance
Billån
Pantefordringer

Restance 31.03.2020 Restance 30.06.2020 Restance 30.09.2020 Restance 31.12.2020 Restance 31.03.2021 fra 31.03.2020 - 31.03.2021

7.978.046,11
2.906.511,00

8.342.443,98
2.889.751,00

9.678.692,84
2.880.111,00

9.038.898,11
2.880.111,00

9.894.525,85
2.746.621,00

2.680.954,51
746.917,70
3.000,00
4.728.305,38
4.340.121,08
8.756.222,98
261.442,84

2.679.413,95
740.529,36
3.000,00
4.970.260,36
4.091.215,24
8.344.782,15
7.000.634,62

2.657.207,43
740.229,36
3.000,00
5.132.459,39
4.055.088,38
8.432.051,88
196.491,23

2.770.330,88
739.929,36
3.000,00
5.563.815,29
4.943.980,06
8.383.394,67
1.387.510,57

2.719.165,60
739.823,13
3.000,00
5.502.429,48
3.899.466,05
8.075.816,49
23.780.788,50

26.290,94
129.791,57
1.320.692,17
1.704.660,09

9.192,54
129.791,57
1.265.926,46
447.739,27

2.732,73
129.791,57
1.127.456,05
1.501.761,69

25.149,43
116.639,57
1.242.326,48
451.303,11

21.250,00
133.980,63
1.530.116,09
1.268.479,32

4.563.147,87

1.194.359,14

572.240,99

11.949.369,31

7.948.019,04

TOTAL
Betalinger uafklaret

40.146.104,24
370.147,06

42.109.039,64
1.128.229,72

37.109.314,54
673.180,01

49.495.757,84
4.493.031,12

68.263.481,18
656.749,19

Total uden lån og mellemkommunal

24.698.399,26

29.682.485,52

23.978.269,71

25.627.379,42

47.674.315,29

FORFALDNE KRAV
Boliglån
Boligstøtte
Diverse
Pasning/fritid
Regningskrav
Kontanthjælp
Entreprenørafd.
Fleksydelse
Betalingsaftale (gebyr)
Gl. kommunekrav
Egenbetaling Æ/H
Ejendom (fortrinsret)
Mellemkommunal
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1.916.479,74
-159.890,00
38.211,09
-7.094,57
774.124,10
-440.655,03
-680.406,49
23.519.345,66
-5.040,94
4.189,06
209.423,92
-436.180,77
3.384.871,17
28.117.376,94

22.975.916,03

