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Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er
udlagt forskudsvis – Skatteministeriets j.nr.
2019-1915
I forlængelse af mine tidligere udtalelser af 5. juli og 26. november 2018,
Skatteministeriets og Gældsstyrelsens seneste høringssvar af henholdsvis 5.
marts og 28. februar 2019 og mødet mellem ombudsmandsinstitutionen,
Skatteministeriet, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen den
7. maj 2019 har jeg i dag besluttet at indstille min undersøgelse af Gældsstyrelsens inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis.

7. juni 2019

I min udtalelse af 5. juli 2018 anførte jeg bl.a., at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance for børnebidrag, der ikke var udlagt forskudsvis, i perioden fra maj 2016 til maj 2017 havde været stigende.

+ bilag

I udtalelsen af 28. november 2017 anførte jeg, at det fortsat var meget utilfredsstillende – og bekymrende for de berørte børn – at restancerne fortsat
var steget frem mod 30. juni 2018.
Det fremgår af Gældsstyrelsens og Skatteministeriets seneste udtalelser, at
denne udvikling er fortsat frem til den 31. december 2018, således at der
også frem til dette tidspunkt er sket en samlet stigning i restancerne.
Gældsstyrelsen og Skatteministeriet har i udtalelserne forklaret nærmere om
årsagerne til dette, og myndighederne har sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på mødet den 7. maj 2019 givet en uddybende orientering
om status for genopretningsarbejdet på inddrivelsesområdet, herunder de aktuelle vilkår for inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis.
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Det er min opfattelse, at en fortsættelse af min undersøgelse af sagen ikke vil
være egnet til – inden for rimelig tid – at medvirke til, at de samlede restancer
vedrørende børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis, vil falde.
Min undersøgelse har imidlertid vist, at enlige forældre i stigende grad må
vente på at få inddrevet bidrag til forsørgelse af deres børn.
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Disse børn vil – i hele eller dele af perioden fra nedlukningen af EFI i september 2015, og frem til det nye inddrivelsessystem idriftsættes fuldt ud i forhold
til de ikke forskudsvis udlagte børnebidrag – være berørt af den mangelfulde
inddrivelse.
Denne periode må anses for meget lang, herunder henset til de børn, som bidragene skal medvirke til forsørgelsen af.
Jeg har derfor fundet anledning til at orientere Folketingets Skatteudvalg og
Folketingets Retsudvalg om sagen.
Jeg har i den forbindelse sendt udvalgene kopi af mine tidligere udtalelser i
sagen af henholdsvis 5. juli og 26. november 2018 og af Gældsstyrelsens og
Skatteministeriets seneste høringssvar af henholdsvis 28. februar og 5. marts
2019.
Jeg har desuden sendt udvalgene og Gældsstyrelsen en kopi af dette brev.
Jeg vedlægger til Skatteministeriets orientering en kopi af mit brev til Folketingets Skatteudvalg.
Jeg vil lægge en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Med venlig hilsen
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Kopi til:
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Retsudvalg
Gældsstyrelsen
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