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Magistraten
Sagsbeskrivelse

Magistraten har den 29. oktober 2018 (punkt 2) godkendt Gældsstyrelsens afkøbstilbud af kommunens
privatretslige fordringer med tvivlsom retskraft. Den nominelle værdi af fordringerne udgjorde 5.628.016,66
kr., og afkøbsbeløbet udgjorde 1.222.472,02 kr.
Den 11. december 2018 har Aalborg Kommune modtaget en orientering fra Gældsstyrelsen om Aalborg
Kommunes samlede ekstraordinære afskrivning af fordringer med tvivl om retskraft og om udbetaling af den
samlede kompensation og afkøbsbeløb. Orienteringen omfatter både de afkøb, som var betinget af
kommunens accept (Magistraten den 29. oktober 2018), og fordringer som afskrives automatisk efter
beslutning i Folketinget.
Der er indgået en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne.
Kompensationen er opgjort til kursværdien af de afskrevne fordringer fratrukket 18 pct. for allerede udbetalt
statsrefusion.
Kompensationen og afkøbsbeløbet er udbetalt samlet til kommunen i 2018 og udgør i alt 9.126.340,18 kr.
fordelt med 7.903.868,16 kr. i kompensation og 1.222.472,02 kr. i afkøb. Den nominelle værdi af de
afskrevne fordringer er 31.060.282,13 kr.
Gældsstyrelsen har endnu ikke gennemført alle de varslede afskrivninger systemmæssigt i kommunes
debitorsystem. Kommunen har således endnu ikke et overblik over hvilke fordringer, der rammes af
afskrivninger.
Den 21. december 2018 har Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt et brev til kommunerne, hvori de giver
en anbefaling til, hvordan kommunerne regnskabsmæssigt håndterer de mange afskrivninger – herunder
også de fordringer, der er omfattet af Gældsstyrelsens afkøbstilbud.
Af Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler for kommunerne fremgår det, at ”uerholdelige beløb
afgangsføres over balancekonto 9.75.99 eller over den konto, hvor indtægten i sin tid blev konteret”.
Den ekstraordinære afskrivning samt kompensationen/afkøbet herfor dækker over rigtig mange enkeltposter,
og Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt, at disse udlignes
enkeltvis. Vurderingen er, at afskrivningerne kræver en særlig håndtering i budget- og regnskabssystemet.
Anbefalingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er derfor, at posterne udlignes samlet over balancekonto
9.75.99.
Ved at foretage afskrivningerne over balancekontoen betyder det, at servicerammen ikke påvirkes, hvilket vil
være tilfældet, hvis de ekstraordinære afskrivninger foretages helt eller delvist over driften.
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