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Borgmesterens Afdeling 
 
 
 
 
 
Svar på 10-dages forespørgsel fra SF til MKB om praksis ved træk i 
børnecheck 
 
 
SF har fremsendt 10-dages forespørgsel til MKB om praksis ved træk i bør-
necheck. 
 
1. Spørgsmål 1 
 
Hvad er praksis i Aarhus Kommune i forhold til modregning i børne- og un-
geydelsen, hvis en borger har restance i forhold til betaling for dag- og fri-
tidstilbud? 
 
Svar på spørgsmål 1: 
 
Aarhus Kommune foretager modregning af restancer for dag- og fritidstilbud 
i børne- og ungeydelsen. Der bliver modregnet mellem 3 og 4 mio. kr. pr. 
kvartal. 
 
Opkrævningen under Kultur og Borgerservice har ved april og juli kvartaler i 
2016 foretaget manuel modregning i børne- og ungeydelsen i samarbejde 
med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har fået overleveret grundla-
get for modregningen fra Aarhus Kommune og har tilbageholdt beløbene, 
som er overført til Aarhus Kommune som et samlet beløb. Opkrævningen 
har sendt brev til borgerne om, hvilke krav modregningen har dækket, dvs. 
den egentlige afgørelse.  
 
SKAT har fra oktober kvartal 2016 igen foretaget modregning. 
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Hvis praksis er et automatisk træk via Udbetaling Danmark, ser Kultur og 
Borgerservice så et perspektiv i at tage udgangspunkt i borgerens samlede 
livsituation og konkret vurdere, hvornår der skal foretages et træk i børne-
pengene? 
 
Svar på spørgsmål 2:  
Modregning i børne- og ungeydelsen er lovfastsat og Opkrævningen tager 
normalt ikke udgangspunkt i borgerens livssituation. Det skyldes at modreg-
ningen udelukkende sker på baggrund af restancer i borgernes betaling for 
dag- og fritidstilbud. Borgerne har mulighed for at søge om økonomisk fri-
plads. Ved beregningen af betalingen sker der en individuel behandling på 
baggrund af borgerens indtægt og om borgeren er enlig eller samlevende. 
Der sker løbende regulering i fripladstilskuddet på baggrund af ændringer i 
indkomsten.    
3. Spørgsmål 3  
Ifølge Altinget.dk  pålagde Ankestyrelsen Kalundborg Kommune at betale 
børnepenge tilbage til en borger. Hvilke eventuelle konsekvenser forestiller 
Kultur og Borgerservice, at Ankestyrelsens afgørelse har I Aarhus Kom-
mune? 
(http://www.altinget.dk/artikel/155772-kl-formand-ignorerer-principiel-afgoe-
relse-fra-ankestyrelsen) 
 
Svar på spørgsmål 3: 
 
Opkrævningen er bekendt med afgørelse 93-16 fra Ankestyrelsen, som kom 
kort før jul. Afgørelsen vedrører den manuelle modregning, som er foretaget 
af Udbetaling Danmark og kommunerne. Sagen blev af flere kommuner rejst 
overfor KL. KL har taget sagen op og er i dialog med Ankestyrelsen. 
 
Den 1. marts har KL udmeldt følgende: 
”KL er i dialog med både Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 
Ankestyrelsen om rækkevidden af afgørelsen, herunder i forhold til modreg-
ningsafgørelser fra tiden før offentliggørelsen af principafgørelsen. 
Da rækkevidden af principafgørelsen fortsat ikke er afklaret, anbefales det 
fra KL’s side, at kommunerne afventer resultaterne af drøftelserne. Hvis der 
er borgere, der ønsker modregnede beløb tilbagebetalt, kan I henvise til, at 
dette spørgsmål netop for tiden søges afklaret hos myndighederne, og at 
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en afklaring af, om principafgørelsen er gældende for alle sager om modreg-
ning. 
Vi ved, at der løbende er drøftelser mellem de forskellige parter, så der bli-
ver meldt noget ud, ligeså snart vi hører noget i KL.” 
 
På baggrund af ovenstående, afventer Opkrævningen en ny udmelding fra 
KL, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er rullet modregningen tilbage.  
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