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Overordnet målsætning 

 
Det er kommunes overordnede målsætning, at opkrævningen sker på en målrettet og 
social afbalanceret måde således, at ressourcerne primært rettes mod de områ-
der/borgere hvor der er betalingsevne eller mod de krav, hvor der via lovgivningen er 
fortrinsret. 
 
Målet for opkrævningen er - på kort sigt - at nedbringe restancemassen, i både antal og 
beløb og samtidig forebygge, at nye restancer opstår. Det skal ske gennem helhedsori-
enteret sagsbehandling og ved samarbejde med kommunens øvrige afdelinger. 
 
På områder, hvor det er muligt, skal der arbejdes ud fra, at restancer ikke opstår (eks. 
daginstitutionsbetaling kontra ansøgning/bevilling om social- eller økonomiskfriplads). 
 
Ved krav hvor der eventuelt er en medhæfter, skal både hovedhæfter og medhæfter 
rykkes for en eventuel restance. 
 
Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. 
 

Eksisterende sager 

 
Sager med løbende betalingsaftaler forbliver i Solrød kommune, indtil kravet er indfriet 
eller betalingsaftalen misligholdes. 
 
Ved misligholdelse vurderes det, ud fra typen af krav, om sagen oversendes til inddri-
velse i SKAT, eller om det skal forsøges, at træffe en ny betalingsaftale med skyldne-
ren. 
 
Ved krav, hvor der er en medhæfter, vil det blive forsøgt, at opkræve kravet hos denne 
eller indgå en aftale om afvikling. 
 
I sager vedrørende restance af ejendomsskat og forbrugsafgifter, forbliver opkræv-
ningssagen i Solrød kommune, så længe borgeren har betalt ajour, inden næste rate 
forfalder til betaling. 
 
Sager vedrørende underholdsbidrag forbliver i Solrød Kommune, såfremt kravet beta-
les inden næste afkrævning. 
 
 
 
 

 | ØKONOMIAFDELINGEN 

Solrød Kommune: 

Opkrævningspolitik 
 



 2 

 
 
 
Sager vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, følger bekendtgørelserne 1056 
og 1058, der foreskriver, at udbetalingskommunen fastsætter afdragsordning til afvik-
ling af kravet og først ved misligholdelse af den fastsatte betaling, kan der ske over-
sendelse til SKAT. En misligholdelse af en fastsat ordning, er samtidig ensbetydende 
med, at hele kravet er forfaldent til betaling og derved modent til inddrivelse. 
 
Sager hvor fundamentet er skabt ved gældsbrev, forlig eller dom, oversendes kravet til 
inddrivelse i SKAT, hvis betingelserne ikke overholdes. 
 
 

Nye sager: 

 
Fremover udsendes der, 10-14 dage efter sidste rettidige betalingsdag, en betalings-
påmindelse for betaling af daginstitution, ejendomsskat og forbrugsafgifter. I forbindelse 
med udsendelsen af betalingspåmindelsen, påløber der et gebyr på kr. 100,00. I sager 
hvor der også er en medhæfter rykkes denne ligeledes. 
 
Betales der ikke efter betalingspåmindelsen, udsendes én rykkerskrivelse til både hæf-
ter og medhæfter med gebyr på kr. 250,00. 
 
Sker der fortsat ikke betaling af daginstitutionen, oversendes kravet til SKAT, med hen-
blik på modregning i børnefamilieydelsen. 
 
For krav vedrørende ejendomsskat og forbrugsafgifter, udsendes der efter betalings-
påmindelsen, en rykkerskrivelse med gebyr på kr. 100,00. 
 
Betales der ikke oversendes kravene til inddrivelse i SKAT. 
 
I sager hvor borgeren retter henvendelse, kan der undtagelsesvis, indrømmes en aftale 
om afdragsvis betaling af ejendomsskat og forbrugsafgifter. En sådan aftale er betinget 
af, at restancen er betalt inden næsterate, forfalder til betaling. Kan en sådan aftale ik-
ke opnås, oversendes kravet med det samme til inddrivelse i SKAT. 
I sager vedrørende underholdsbidrag, udsendes der afkrævninger i forbindelse med 
påligning af nye bidragsperioder. I sager hvor der sker betaling ved påligning, forbliver 
sagen i Solrød Kommune. I sager med restance, udsendes én rykkerskrivelse, hvoref-
ter sagen oversendes til inddrivelse i SKAT. 
 
I sager med restance vedrørende øvrige krav, kan opkrævningsteamet indgå en aftale 
om afvikling. Indgåelsen af aftalen sker på baggrund af en vurdering af borgerens ak-
tuelle mulighed for at afvikle kravet, og skeler derved ikke til varigheden af aftalen, men 
aftalen tidsbegrænses således, at aftalen revurderes indenfor en rimelig periode.  
 
I samtlige sager hvor der træffes en aftale om afdragsvis betaling, udsendes en aftale-
blanket til borgeren, hvori der tages højde for modregning mv., såfremt borgere f.eks. 
skal have udbetalt overskydende skat. 
 
I sager, hvor en eventuel aftale om afvikling, strækker sig udover grænsen for kravets 
forældelse, udsender opkrævningsteamet en suspensionserklæring, der underskrives 
af borgeren og returneres til Solrød kommune, hvorved kravet kan forblive i opkræv-
ningsteamet. 
 
Ved misligholdelse af betalingsaftaler, udsendes der en automatisk rykker. Ved udsen-
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delsen af en rykker påløber der et gebyr på kr. 250,00. 
 

Ressourcer til opgaven 

 
Team opkrævning - der pt. er normeret til 1 fuldtidsstilling + 1 flexjob (16 timer ugl) - va-
retager opkrævning af børne- og ægtefællebidrag, tilbagebetalingspligtige ydelser efter 
aktivloven, institutionsrestancer, gebyrer samt en række andre kommunale krav. 
 
Derudover opgøres den kommunale andel af selskabsskatten. 
 
Team Opkrævning anvender primært KMD´s grafisk Debitor, med tilhørende UHB-
Debitor (underholdsbidragssystemet) og rekvirent-net. Til Debitor er der tilknyttet Debi-
torbrev og OnDemand. 
 
Desuden er Team opkrævning i løbet af 2008, blevet tilsluttet automatisk modregning 
og er pt. ved at tage et med-hæfter modul i brug. 
 
Der er i debitorbrev udarbejdet en række standard skrivelser, der anvendes til, at ud-
sende individuelle skrivelser, rykkere, aftaleblanketter mv. 
 
Til brug for informations- og lov søgning anvendes Schultz lovguide. 
 
 


