Til samtlige borgmestre

Dato: 5. oktober 2018

Kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer
Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på 5,8
mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel
værdi på i alt 709 mio. kr.
KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med
ca. 214 mio. kr. efter fratræk af udbetalt statsrefusion. Beløbet er væsentligt højere end det oprindelige udspil på ca. 150 mio. kr., som følge
af, at der er sikret en bedre kurs end oprindeligt forudsat, og at der ikke
reguleres for den tvivlsomme retskraft.
Aftalen forventes meldt ud af skatteministeren i dag, men forudsætter
godkendelse i Folketingets Finansudvalg den 11. oktober 2018. Kompensationen vil efterfølgende og inden udgangen af 2018 blive udbetalt til
den enkelte kommune med udgangspunkt i kursværdien for de konkrete
fordringer.
KL har imidlertid erfaret, at Gældsstyrelsen beklageligvis allerede har
igangsat de ekstraordinære afskrivninger, og at opkrævningsenhederne i
flere kommuner inden for de seneste dage har modtaget ekstraordinært
mange afskrivninger uden yderligere forklaring.
I afskrivningen indgår også fordringer, som er opstået på privatretligt
grundlag. De kan kun afskrives, hvis de forinden er overdraget til staten .
En del af aftalen om kompensation er derfor betinget af, at kommunen
indgår særskilt aftale om statsligt afkøb. Gældsstyrelsen vil kontakte de
relevante kommuner med nærmere information.
Sekretariatet har drøftet den regnskabsmæssige håndtering af afskrivningerne på parkeringsområdet med Økonomi- og Indenrigsministeriet og
forventer, at disse fremover skal håndteres som øvrige afskrivninger, så
kommunens serviceramme ikke påvirkes. En model herfor forventes anvist i nærmeste fremtid.
Trods aftalen ser KL fortsat med bekymring på den nedsatte inddrivelse
og følger udviklingen af det nye inddrivelsessystem tæt. KL vil fastholde
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presset på regeringen for at sikre inddrivelse af kommunernes øvrige restancer og undgå yderligere regninger til kommunerne.
Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lars Eckeroth (3370 3414 /
lar@kl.dk).

Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe
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