Driftsstatus:
Der har været arbejdet meget med forberedelse af arbejdet omkring de fortrinsberettigede
krav. Medarbejderne er blevet uddannet, har udarbejdet projektbeskrivelse og forretningsgange, sat
systemet op til at kunne håndtere den nye arbejdsgang mv.
Dette betyder bl.a., at Køge Kommune nu har implementeret, det system, som hedder "Mit
betalingsoverblik". Via "Mit betalingsoverblik" kan borgerne nu gå ind at se, hvad og hvor meget
de skylder til Køge Kommune. Borgeren kan via "Mit betalingsoverblik" nemt betale sin gæld til
Køge Kommune med sit dankort.

Ejendomsskat:
I november 2017 ringede opkrævningen ud til alle borgere, der skyldt ejendomsskat, renovation og
byggesagsgebyr for 2016 til Køge Kommune. Mange borgere blev faktisk glade for at blive gjort
opmærksom på, at de skyldte ejendomsskat til Køge Kommune og mange borgere betalte deres
gæld eller indgik afdragsordning (Køge Kommune indgår kun afdragsordninger, som kan betales
inden næste forfald på ny opkrævning af ejendomsskatten eller renovation).
I december 2017 blev opkrævning af 1. rate ejendomsskat 2018 sendt ud til borgerne. I januar var
der forfald på 1. rate og de borgere, der fortsat skyldte ejendomsskat, blev rykket. I starten af
februar ringede opkrævningen ud til dem, der skyldte ejendomsskat vedrørende 1. rate 2018 og
umiddelbart herefter blev der sendt 2.rykker/varsling (en forkyndelse, hvor der gøres opmærksom
på at konsekvensen af manglende betaling vil være udlæg i ejendommen). Først i marts blev der, til
alle borgere (326 stk.), der fortsat skyldte ejendomsskat for 2017 og 2018, udsendt underretning om
udlægsforretning (orientering til borgeren om at udlægsarbejdet igangsættes og at de kan møde op
til udlæg i ejendommen). I uge 12 blev der foretaget udlæg i 255 ejendomme. Først i april blev 202
sager sendt til advokat. Advokaten skal foretage det videre arbejde for Køge Kommune frem til en
tvangsauktion.

Renovation:
I februar 2018 blev opkrævning af 1. rate renovation 2018 sendt ud til borgerne. I marts var der
forfald på 1. rate og de borgere, der fortsat skyldte renovation, blev rykket.

Videre arbejde:
Når sagerne sendes til advokat, er det advokaten, der skal foretage det videre arbejde frem mod en
tangsaktion. Borgeren kan stadig betale helt frem til tvangsauktionen. Det forventes, at de første
tvangsauktioner vil ske i løbet af sommeren.

Renovation:
I uge 15 ringer opkrævningen ud til dem, der skyldte renovation vedrørende 1. rate 2018 og
umiddelbart herefter bliver der sendt 2. rykker/varsling. Først i maj bliver der udsendt
underretning om udlægsforretning vedrørende renovation. Sidst i maj kan borgerne møde op
til udlægsforretning og umiddelbart herefter sendes dem, der fortsat skylder renovation til Køge
Kommune til advokat.

Diverse:
Med implementeringen af mit betalingsoverblik har borgerne fået et godt værktøj til at få et samlet
overblik over deres gæld og på en nem måde kan betale til Køge Kommune. Der vil i opkrævningen
blive arbejdet med at få sat systemet op, så borgerne selv kan anmode om at indgå
afdragsordninger.

Økonomi:
Der er udsendt følgende opkrævninger til borgerne:
2017
Opkrævning af ejendomsskat
Opkrævning af renovation

234.481.054
65.412.571

2017 PLfremskrevet
239.639.637
66.851.648

1. rate 2018
123.512.065
32.584.779

Der skyldes følgende:
01.04.17
Skyldig ejendomsskat pr.010417 17.791.313
Skyldig renovation pr. 010417
3.188.126

2017 PLfremskrevet
18.182.722
3.258.265

01.04.18
16.567.016
2.338.715

Der ses en forbedring af skyldig ejendomsskat og renovation i forhold til sidste år. 2017- tallene er
PL-fremskrevet, men der kan ikke foretages en fuldstændig én til én sammenligning, da der skal
tages forbehold for antal ejendomme mv. Men ovenstående er en indikator for, at de skyldige
ejendomsskatter er formindsket på et år.
Siden implementeringen af "Mit betalingsoverblik" har der være følgende betalinger mv. ved
anvendelse af systemet:

Antal betalinger
Indbetalinger i kr.

1/1-31/12 2017 1/1-1/4-18
515
293
1.408.616
594.276

Antal PBS tilmeldinger 228

63

