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Restanceoversigt 2019
Restanceudviklingen

Skanderborg kommunes samlede tilgodehavende udgør ca. kr. 51,8 mio. – beløbet er i perioden
01.01.2019 til 31.12.2019 steget med ca. kr. 4,4 mio.
Lån (billån og pantefordringer) og mellemkommunale tilgodehavender er ikke restancer. Det
reelle tilgodehavende er ca. kr. 24,7 mio. og er i 2019 faldet med ca. kr. 87.000. Af
restancebeløbet udgør renter og gebyrer ca. kr. 1,3 mio.
Modregning/indbetaling fra Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen har i 2019 afregnet ca. kr. 3,4 mio., hvilket er ca. kr. 0,6 mio. mere end i 2019.
Stigningen er ikke udtryk for en generel ændring i omfanget af inddrivelse/modregning fra
Gældsstyrelsen, da ca. kr. 1 mio. af afregningen vedrører en enkelt sag.
Der foreligger ikke nærmere om, hvornår Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem (PSRM)
bliver sat i drift i forhold til Skanderborg Kommune. Tidspunkt forventes tidligst fra 2021.
Opkrævningen - sagsbehandlingen

Tilgangen i debitorsystemet har i 2019 været på i alt kr. 931 mio. fordelt på ca. 343.000
faktureringer. Indbetalinger udgør kr. 893 mio. fordelt på 379.000 poster. På grund af den store
datamængde og økonomi er det vigtigt, at der er fokus på ”sikker drift” af systemerne. Det har
derfor høj prioritering at sikre sammenhængen mellem de mange systemer ved et godt
samarbejde på kryds- og tværs med alle berørte partnere.
I 2019 er der ved manglende betaling sendt 8.077 rykkere. Det samlede rykkerbeløb på kr. 32,4
mio. er fordelt på 6.751 borgere eller virksomheder. I forhold til 2018 er rykkerbeløbet ca. kr.
0,9 mio. mindre, men ca. 200 flere borgere/virksomheder.
Der er indgået betalingsaftaler for et beløb på ca. kr. 8,1 mio. fordelt på 504 aftaler (mdl.
gennemsnit), hvilket er 26 færre aftaler end i 2018.
Inddrivelsen af ejendomsskat m.v. blev overtaget fra Gældsstyrelsen i 2017 og indtil 31.12.2019
er gennemført i alt 841 udlægssager. Der er foretaget ca. 330 udlæg, hvoraf ca. 185 er overdraget
til advokat til videre behandling. Restancen vedr. ejendomsskat m.v. udgør ca. kr. 425.000.
Restbeløbet kan af forskellige grunde ikke inddrives af kommunen, da der er tale om krav (før
2017) ved Gældsstyrelsen, dødsboer, konkursboer, indefrysningsbeløb, byggesagsgebyr,
betalingsaftaler, omkostninger og sager ved advokat.
Afskrivninger

I 2019 er der foretaget afskrivning med kr. ca. kr. 1,4 mio. fordelt på 1.386 poster, hvilket er
samme niveau som i 2018 (uden den ekstraordinære afskrivning ved Gældsstyrelsen).
Årsagen til afskrivningen er bortfaldsregler/kontanthjælp med ca. kr. 767.000, afskrivning ved
SKAT ca. 370.000, bo-udlæg v/dødsfald ca. kr. 143.000 og forældelse ca. kr. 128.000.
Ved årets start var overdraget ca. kr. 11,6 mio. til inddrivelse ved Gældsstyrelsen og ved årets
slutning var beløbet på ca. kr. 10,5 mio. - heraf udgør boligkrav ca. kr. 2,7 mio.,
kontanthjælpskrav ca. kr. 4,7 mio. og pasning/fritid ca. kr. 2,4 mio. I forbindelse med
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Gældsstyrelsens oprydning/klargøring til nyt system må forventes, at der bliver afgangsført en
betydelig del.
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Restanceopgørelse 2019

Udvikling i restance
Stigning/fald

Kravtype

LÅN - ikke restance
Billån
Pantefordringer

Restance 31.12.2018 Restance 31.03.2019 Restance 30.06.2019 Restance 30.09.2019 Restance 31.12.2019 fra 31.12.2018 - 31.12..2019

8.235.142,14
2.951.011,00

7.999.037,59
2.939.811,00

8.645.991,35
2.917.251,00

8.506.610,89
2.908.911,00

7.000.851,20
2.907.711,00

-1.234.290,94
-43.300,00

2.414.686,74
793.525,75
4.750,00
3.951.928,34
5.587.807,05
9.273.917,40
1.058.407,91

2.460.323,14
758.838,21
3.000,00
4.183.053,59
4.906.345,64
9.406.573,17
231.679,91

2.513.211,37
757.338,21
3.000,00
4.407.408,83
4.897.376,85
9.073.393,53
215.877,15

2.566.561,32
755.838,21
3.000,00
4.737.782,84
4.517.279,30
9.154.768,91
2.767.127,89

2.605.939,16
754.803,21
3.000,00
4.774.483,51
4.886.088,55
8.938.950,16
855.804,79

191.252,42
-38.722,54
-1.750,00
822.555,17
-701.718,50
-334.967,24
-202.603,12

25.858,75
174.645,05
1.082.320,88
418.937,81

6.858,85
130.342,63
1.185.629,94
1.768.624,30

4.062,27
130.342,63
1.139.884,45
324.525,29

18.835,90
130.342,63
1.186.969,50
2.215.611,18

6.184,52
130.342,63
1.318.965,23
425.251,51

-19.674,23
-44.302,42
236.644,35
6.313,70

Mellemkommunal

11.508.926,97

30.270.476,30

14.069.418,98

4.959.339,83

17.224.607,81

5.715.680,84

TOTAL
Betalinger uafklaret

47.481.865,79
2.047.381,72

66.250.594,27
1.185.897,13

49.099.081,91
761.349,73

44.428.979,40
235.392,32

51.832.983,28
179.050,57

4.351.117,49
-1.868.331,15

Total uden lån og mellemkommunal

24.786.785,68

25.041.269,38

23.466.420,58

28.054.117,68

24.699.813,27

-86.972,41

FORFALDNE KRAV
Boliglån
Boligstøtte
Diverse
Pasning/fritid
Regningskrav
Kontanthjælp
Entreprenørafd.
Fleksydelse
Betalingsaftale (gebyr)
Gl. kommunekrav
Egenbetaling Æ/H
Ejendom (fortrinsret)
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