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FORESPØRGSEL 
”Smart opkrævning” jf. sag 13 på byrådsmøde 22.6.2022 

Rådmanden for kultur og borgerservice bedes gøre rede for: 
 
Hvor mange ”smartere opkrævede” borgere, er på diverse kontanthjælpsydelser – og hvor stort er det 
månedlige beløb, der betales af med – typisk. Samt skønsmæssige tal for hvor mange af skyldnerne, har en 
gæld, som ville bortfalde efter 3 år, hvis der ikke var en aftale.  

Motivering: Den for hurtige byrådsbehandling 22. juni af sag 13 ”Restanceudvikling 2021” og fortsættelse 
af ”Smartere opkrævning” medførte, at jeg ikke fik stillet disse spørgsmål til en opkrævningsform, som vi er 
meget kritiske overfor. Derfor dette ønske om svar efterfølgende.  
 
Enhedslistens hovedspørgsmål var: Bliver borgerens – skyldnerens - retssikkerhed tilgodeset i forbindelse 
med ”smartere opkrævning”?  
Rådgives borgeren om muligheden for at få vurderet sin betalingsevne og dermed ret til udsættelse med 
betaling?   Rådmandens svar er JA! når loven foreskriver, at der SKAL ses på betalingsevnen, gør vi det. Alle 
øvrige aftaler er frivillige og der gør vi det ikke, da de derfor ikke er en forvaltningsakt, iflg. rådmanden 
  
Det er nok her, at kommunen er mere smart end retsbevidst. Først og fremmest fordi, de i gåseøjne ”helt 
frivillige” aftaler, når som helst kan afmeldes af borgeren.  
 
Jeg synes, at kommunen skaber et gråzone-problem med begrebet ”kulanceaftale”. En aftale er en 
forvaltningsakt og bør rettelig benævnes forvaltningsafgørelse. 
 
Hvis borgeren ikke har betalingsevne i tre år i streg bortfalder gælden. Hvis borgeren – trods manglende 
betalingsevne – alligevel indgår den ”helt frivillige” aftale, får kommunen penge ind – og skyldneren har 
LIDT MINDRE til husleje og mad hver måned. Og gældskravet forældes ikke.  
Den konsekvens er der så heller ikke rådgivet om ved såkaldt frivillige aftaler. Det er da SMART – for 
kommunekassen. 
 
Det er en århusiansk fattigdomspolitik af uvenlighed mod de fattigste.   
Notatet der fulgte sagen i byrådet, angiver, at gennemsnitlig gæld, der søges inddrevet SMARTERE, er på 
7.275 kr. Hvis den frivillige aftale er på 25 kr pr måned, er det en meget lang afviklingstid. Hvis den 
månedlige frivillige betaling er på 100 kr, er det 6 år.  
 

Enhedslisten kan ikke støtte en permanentgørelse af den smarte ringeaktivitet.  
 
 
 
Solveig Munk 
Formand for Teknisk Udvalg 
 
Enhedslisten i Aarhus byråd den 30-7-2022 


