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Restanceoversigt 2021 – 2. kvartal
Restanceudviklingen
Oversigten viser, at restancerne pr. 30.06.2021 sammenlignet med 30.06.2020 er faldet fra kr.
42,1 mio. til kr. 38,8 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. 23.2 mio. pr. 30.06.2021.
Sammenlignet med 30.06.2020 er der sket et fald på i alt ca. 6,5 mio.

Modregning/indbetaling fra Gældsstyrelsen
Gældsstyrelsen har i første halvår af 2021 afregnet indbetalinger med i alt kr. 862.493.
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.

Opkrævningen - sagsbehandlingen
I 2. kvartal 2021 er sendt 1.049 rykkerbreve fordelt på 929 borgere/virksomheder for en
samlet sum på kr. 3,3 mio. I forbindelse med sagsbehandlingen bliver herudover sendt en del
breve m.v.
Vedr. ejendomme er status, at der pr. 30.06.21 er en restance på kr. 324.700. Ejendomsskat
m.v. udgør heraf ca. kr. 220.000 inkl. beløb ca. kr. 153.000 fra før 2017 overdraget til
Gældsstyrelsen. I maj 2021 er udsendt underretning om 43 udlægsforretninger og der er
foretaget udlæg i 27 ejendomme, hvoraf 12 er videresendt til advokat. Ultimo august mangler 3
sager at blive betalt.
Antal betalingsaftaler udgør i april kvartal 2021 i gennemsnit ca. 422 for et samlet beløb på ca.
kr. 9 mio., hvilket er et fald i antal, men en stigning i beløb. I efteråret er taget et nyt aftalesystem i brug, der automatiser sagsproceduren vedr. kontanthjælpskrav og reguleringskrav
(daginst./SFO).
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. KY
forventes i drift i efteråret 2021.

Afskrivninger
Antal afskrivninger udgør i 2. kvartal 2021 i alt 134 poster for et samlet beløb på kr. 280.001.
De væsentligste afskrivningsårsager er: Afskrivning ved SKAT kr. 45.657, bortfald af
kontanthjælp (lovbestemt) kr. 97.100, boudlæg/dødsfald kr. 56.467 og forældet kr. 56.311
samt gældssanering på kr.17.058.
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