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Restanceoversigt 2020
Restanceudviklingen
Oversigten viser, at restancerne i 2020 er faldet fra kr. 51,8 mio. til kr. 49,5 mio.
Den reelle restance i forhold til borgere og virksomheder udgør pr. 31.12.2020 kr. 25.6 mio. og
er steget med kr. 927.000. Billån, pantefordringer og mellemkommunale krav er ikke
forfaldne restancer. I restancen er indeholdt renter/gebyr, der i alt udgør ca. kr. 1,4 mio.
Stigningen er sket primært på Pasning/fritid, hvor restancen pr. 31.12.2020 udgør ca. kr. 5,6
mio., hvoraf renter/gebyr er ca. kr. 1,2 mio. Restancen er i 2020 steget med ca. kr. 800.000.
Modregning/indbetaling fra Gældsstyrelsen
Af restancen på kr. 25,6 mio. er kr. 11,2 mio. overdraget til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, der
i 2020 har afregnet indbetalinger med i alt ca. kr. 1.490.000, der især dækker fordringer
registreret til modregning, f.eks. daginstitution.
Det lave inddrivelsesresultat ved Gældsstyrelsen skyldes de velkendte problemer i
Gældsstyrelsens it-systemer, men også, at Gældsstyrelsen har valgt at suspendere inddrivelsen
af en række fordringer i længere tid af forskellige årsager. Alle kommuner er ramt af denne
situation og Skanderborg Kommune forsøger at indgå dialog og samarbejde med
Gældsstyrelsen for at få suspensionen ophævet.
Skanderborg Kommune har i 2020 og vil også fremover være udfordret ved, at
Gældsstyrelsens inddrivelsesløsning (PSRM) skal sættes i drift. Der bliver samtidig i
kommunen taget nye systemer i brug, f.eks. pladsanvisning, kontanthjælp, sygedagpenge m.v.
og udfordringen for opkrævningen er, at sikre en ”normal sikker drift”, når systemerne ikke
kan tale sammen.
Opkrævningen - sagsbehandlingen
Tilgangen af krav har i 2020 været på ca. 345.000 poster med et samlet beløb på ca. kr. 949
mio. og i 2020 er der betalt ca. 392.000 poster med et samlet beløb på ca. kr. 935 mio.
I 2020 er der sendt 7.586 rykkerbreve fordelt på 6.345 borgere/virksomheder. Den samlede
rykkersum udgør ca. kr. 29 mio. I forbindelse med sagsbehandlingen er herudover sendt
manuelle breve. Sagsbehandlingen har været påvirket af, at samfundet i længere perioder har
været delvist lukket og at medarbejderne i ca. 6 mdr. har arbejdet hjemmefra, men samlet set
er opretholdt en næsten normal drift.
Status for ejendomskat (fortrinsberettigede krav) er, at restancen pr. 31.12.2020 udgør ca. kr.
451.000. I 2020 er der sendt 157 underretninger om udlægsforretning. Der er gennemført i alt
98 udlægsforretninger og 53 udlæg er videresendt til advokat. I januar 2021 mangler 12 sager
at blive afsluttet.
Antallet af betalingsaftaler udgør månedligt i gennemsnit ca. 473 for et samlet beløb på ca. kr.
8,4 mio.
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Afskrivninger
Der er i 2020 foretaget afskrivninger med i alt kr. 1.500.349 fordelt på 675 poster. De
væsentligste afskrivningsårsager er: Bortfald af kontanthjælp (lovbestemt) kr. 570.827,
dødsfald kr. 275.983, forældelse kr. 108.583 og konkurs/gældssanering med kr. 271.695.
Herudover er ved Gældsstyrelsen afskrevet kr. 267.125.

Bilag 8 til 1. budgetopfølgning 2021

Tabel 1 Udvikling i restancer fra 2019 til 2020
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