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Skatteministeriet 
 
E-mail: til lovgivningogoekonomi@skm.dk og ac@skm.dk, jpa@skm.dk, 
lob@skm.dk  
J.nr. 2022-2646. 

Høringssvar - lovforslag om styrkelse af inddrivelsen 

 
Skatteministeriet har den 1. juli 2022 sendt forslag til Lov om ændring 
af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fuldbyrdelse af straf 
m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov 
om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Styrkelse af inddrivelsen  
med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige) i høring. 
 
KL er som udgangspunkt positivt indstillet over for tiltag, der kan styrke 
inddrivelsen og dermed nedbringe danskernes gæld til det offentlige og 
herunder til kommunerne. Der er flere positive tiltag i lovforslaget, men 
der er også elementer, som kan risikere at påvirke borgernes retsfølelse 
negativt, og som kan betyde, at kommunernes restancer stilles dårligere i 
inddrivelsen.  
 
Selvom der i mange år er brugt betydelige ressourcer på genopretningen 
af den offentlige inddrivelse, oplever KL endnu ikke en effektiv inddri-
velse af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige. Genopret-
ningsarbejdet kræver også mange ressourcer i kommunerne, men de 
kommunale restancer stiger fortsat og er i dag højere end nogensinde.  
 
KL har følgende bemærkninger til lovforslaget: 
 
Tiltag nr. 1 vedrørende en forenklet model for lønindeholdelse, der skal 
udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld fra skyldnere 
både under og over lavindkomstgrænsen:  
KL kan grundlæggende bakke op om forslaget om, at man vil udvide 
grænsen for, hvor stor en del af indkomsten, der kan inddrives ved lønin-
deholdelse, og på den måde få flere restancer under inddrivelse.  
 
KL ser derimod en risiko for, at det vil blive vanskeligere at inddrive de 
særlige typer af gæld, fx biblioteksgebyrer og kontrolafgifter, som i dag 
har privilegeret adgang til særskilt lønindeholdelse. Det kan have meget 
lange udsigter at afvikle disse typer af gæld, hvis restancerne står ba-
gerst i køen af øvrig ubetalt gæld, og det kan føre til en oplevelse af lige-
gyldighed/manglende konsekvens ved manglende betaling. KL ser derfor 
en risiko for, at borgernes retsfølelse kan blive svækket, hvis oplevelsen 
er, at manglende betaling ikke har konsekvens for skyldnerne her og nu.  
 
For kommunernes vedkommende vil afskaffelsen af særskilt lønindehol-
delse påvirke inddrivelsen af p-afgifter og biblioteksgebyrer, og KL vurde-
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rer, at ændringen vil have en negativ effekt på inddrivelsen af kommuner-
nes restancer. KL foreslår derfor, at man opretholder en særstatus for de 
restancer, som i dag er omfattet af særskilt lønindeholdelse, ved at give 
disse restancer en højere placering i dækningsrækkefølgen, så inddrivel-
sen af disse beløb kan effektueres hurtigst muligt. 
 
Det vil samtidig være en fordel for borgere og myndigheder, at der sker 
en ensretning af den måde, som betalingsevnen vurderes og beregnes. 
Med lovforslaget få Gældsstyrelsen mulighed for at lønindeholde lavind-
komstgruppen. KL vil derfor opfordre til, at kommunerne får samme mu-
ligheder i opkrævningsfasen. I modsat fald vil restancerne ikke kunne 
sendes til inddrivelse og Gældsstyrelsens muligheder for at foretage løn-
indeholdelse hos lavindkomstgruppen forringes. 
 
Tiltag nr. 4 vedrørende indførelse af en bagatelgrænse for inddrivelse af 
gæld, så Gældsstyrelsen kan afskrive gæld for skyldnere med en samlet 
gæld på under 200 kr.: 
Kommunerne har mange forskellige restancetyper, hvoraf en del er på 
beløb under 200 kr. Gældsstyrelsen har desuden suspenderet en stor del 
af kommunernes restancer for inddrivelse, fordi der har været tvivl om re-
stancernes retskraft. For at minimere risikoen for at inddrive ulovmedhol-
delige restancer er suspensionerne foretaget ud fra et ekstraordinært højt 
forsigtighedsprincip. Gældsstyrelsen kan derfor ikke udelukke, at der er 
sunde krav i bunken af suspenderede krav, som kan blive afskrevet. 
 
KL anerkender, at det vil kræve mange ressourcer at gennemgå kvalite-
ten af alle suspenderede restancer, og at indsatsen formentlig ikke vil 
kunne stå mål med inddrivelsesprovenuet. KL finder dog ikke, at det er ri-
meligt, at kommunerne skal betale prisen for en forenkling af Gældssty-
relsens arbejde. KL opfordrer derfor til, at det i lovforslaget indgår, at 
Gældsstyrelsens brug af afskrivningsmuligheden skal følges nøje med 
henblik på en eventuel kompensation til kommunerne.  
 
Som led i udmøntningen af Boligskatteforliget er det forventningen, at 
Gældsstyrelsen overtager inddrivelsen af kommunernes ejendomsbidrag 
fra 2024. En stor del af ejendomsbidragene, fx rottebekæmpelsesgebyr, 
er på beløb under 200 kr., og der vil derfor være en risiko for, at disse re-
stancer vil kunne afskrives. Det kan indebære et større økonomisk tab for 
kommunerne, hvorfor KL allerede nu vil opfordre til, at det i en senere re-
vision af loven sikres, at ejendomsbidragene fritages for eftergivelse/af-
skrivning svarende til den lovgivning, der er på området i dag. 
 
KL har ingen bemærkninger til de øvrige tiltag i lovforslaget. 
 
Der tages forbehold for, at KL ikke har haft mulighed for at få høringssva-
ret politisk behandlet inden for svarfristen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Færch 
Kontorchef center for Digitalisering og Teknologi 


