Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse privatretlige fordringer
med tvivlsom retskraft samt afskrivning af fordringerne
2018-081457
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse privatretlige fordringer med tvivlsom retskraft med henblik på
afskrivning accepteres,
at det af Gældsstyrelsen opgjorte beløb på fordringer med tvivlsom retskraft på 5.628.016,66 kr. afskrives
over kommunens balancekonto, og
at kompensationen på 1.222.472,02 kr. fra Gældsstyrelsen, der er lig kursværdien af de afskrevne fordringer,
tilfalder kommunekassen.
.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som led i Gældsstyrelsens oprydningsarbejde i forbindelse med nedlukning af den automatiserede
gældsinddrivelse (EFI), skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft.
Regeringen og KL har indgået en generel aftale om kompensation for afskrivning af fordringerne samt
vilkårene for salget af den delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter.
Det betyder, at Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe en vis mængde fordringer med privatretlig karakter fra
kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning.
Der vil blive kompenseret tilsvarende for øvrige fordringer – dvs. offentlig-retlige krav - omfattet af den
ekstraordinære afskrivning, men dette sker automatisk og ikke som afkøb. Da det endelige beløb vedrørende
disse fordringer endnu ikke kendes, vil der senere blive udarbejdet en særskilt sag på denne del.
Den generelle aftale om kompensation for ekstraordinær afskrivning af visse fordringer med tvivl om
retskraften forudsætter, at den udmøntes i en individuel aftale mellem den enkelte kommune og
Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige fordringer under inddrivelse.
De samlede fordringer for Aalborg Kommune, som aftalen angår, fremgår af bilag 1 og udgør 5.628.016,66
kr., hvoraf 1.378.152,37 kr. er påløbne inddrivelsesrenter. Næsten alle fordringer vedrører kautionslån samt
renter og gebyrer, og det indstilles derfor, at disse beløb afskrives over kommunens balancekonto.
Bemærk at bilag 1 er på 517 sider og indeholder ca. 25.000 fordringer.
Tilbuddet om afkøb er målrettet privatretlige fordringer, hvor Gældsstyrelsen vurderer, at omkostningerne
ved at forsøge at inddrive gælden overstiger gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativ
lav værdi, og hvor skyldneren har ringe eller ingen betalingsevne.
Fordringerne er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og kriterierne for udvælgelse er de samme som for
de fordringer, der afskrives fra statslige fordringshavere, jf. §18 h, stk. 1 i lov om inddrivelse af gæld til det
offentlige.
Udvælgelsen er sket på grundlag af de oplysninger, Gældsstyrelsen var i besiddelse af den 8. september
2018, og Gældsstyrelsen har lagt følgende kriterier til grund for udvælgelsen:








Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor
forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften, samt
relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den19. november 2015.
Fordringer under 1.000 kr.
Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000
kr.
Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor afkøbes
eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag.
Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (f.eks. politibøder, sagsomkostninger fra
straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning,
begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse
på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsvarende kun at afkøbe det fulde beløb op til
50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 pct.

Gældsstyrelsen tilbyder at købe de fordringer, der er opregnet i bilag 1, for en samlet og endelig sum på
1.222.472,02 kr., der svarer til fordringernes kursværdi pr. 31. august 2018.
Kursværdien af en fordring er det beløb, der forventes at kunne inddrives, og den afspejler derfor
skyldnernes betalingsevne. Gældsstyrelsen vurderer, at mange af skyldnerne har en så lav indkomst, at
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Gældsstyrelsen lovgivningsmæssigt er afskåret fra at inddrive gælden. Dette forklarer, at kursværdien er lav i
forhold til den nominelle værdi af de samlede fordringer.
Den anvendte kursværdimodel er udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, og
Gældsstyrelsen vurderer, at modellen fuldt ud er i overensstemmelse med branchestandarder for
værdiansættelse i den finansielle sektor.
Gældsstyrelsen oplyser, at den samlede kursværdi af fordringerne er fratrukket 18 pct. for udbetalt
statsrefusion. Imidlertid er der ikke statsrefusion på civilretlige krav, hvorfor Aalborg Kommune har anmodet
Gældsstyrelsen om at udarbejde et korrekt opgjort tilbud. Gældsstyrelsen har i mail af 23. oktober 2018
besvaret spørgsmålet med, at det fra politisk side er ”besluttet, at tilbuddene til kommunerne skal fratrækkes
18 % for allerede udbetalt statsrefusion”. Aalborg Kommune har herefter rettet henvendelse til KL og spurgt,
om de beregningsmodeller, der er indgået mellem KL og Gældsstyrelsen er overholdt i det fremsendte tilbud.
KL har i mail af 24. oktober 2018 besvaret Aalborg Kommunes henvendelse. KL oplyser, at der ved
forhandlingerne med Gældsstyrelsen er foretaget en beregning af en gennemsnitlig refusionssats for hele
fordringsmassen – d.v.s. for både de refusionsbærende fordringer og de privatretlige krav og andre
fordringstyper, hvortil der ikke er udbetalt statsrefusion.
Tilbuddet fra Gældsstyrelsen baserer sig på det beløb, der er afsat i aktstykke nr. 07 til afkøb af visse ikkestatslige fordringer. Aktstykket er tiltrådt den 11. oktober 2018 af Folketingets Finansudvalg.
Efter overtagelse af fordringerne har Gældsstyrelsen til hensigt at afskrive fordringerne.
Tilbuddet er betinget af, at Gældsstyrelsen har modtaget kommunens accept og underskrift senest den 12.
november 2018. Kommunen modtager købesummen senest den 31. december 2018, og det indstilles, at
denne tilfalder kommunekassen. Samtidig nedskrives kommunens kortfristede tilgodehavender svarende til
det afskrevne beløb.
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Bilag:
Bilag 1 opgørelse over kommunale fordringer omfattet af Gældsstyrelsens tilbud - OBS 517 sider

Magistraten

Møde den 29.10.2018
kl. 09.00

Side 4 af 4

