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Notat 

 

Til Økonomiudvalget 

 

Status for forfaldne fakturaer efter periode 7 2021 

Resumé 

Notatet giver status på forfaldne fakturaer efter periode 7 (juli) 2021.  

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 26. januar 2021, at 

udvalget ønsker at modtage en månedlig afrapportering på antallet af 

forfaldne fakturaer. Økonomiforvaltningen har opgjort antallet af 

forfaldne fakturaer efter periode 7 (juli) 2021. 

 

Opgørelsen viser, at der pr. 6. august efter periode 7 var i alt 1.632 for-

faldne fakturaer for et beløb på i alt 50,6 mio. kr. Det er en markant stig-

ning siden seneste status til Økonomiudvalget, hvor der var 727 faktu-

raer for et beløb på 7,2 mio. kr. Det vurderes, at stigningen skyldes 

manglende fakturahåndtering grundet sommerferie, niveauet forventes 

at falde i løbet af august. 

 

Ved revisionens gennemgang i september 2020, havde kommunen 

1.790 fakturaer for samlet set 51 mio. kr., som var forfaldne, dvs. mere 

end 30 dage gamle. 

 

Tabel 1 – Udvikling i antal og beløb for forfaldne fakturaer 2018 til 2021 

  18/9 2018 28/8 2019 15/9 2020 7/5 2021 7/6 2021 8/7 2021 6/8 2021 

Antal 11.589 4.084 1.790 568 646 727 1.632 

Beløb 
(1.000 kr.) 287.144 91.352 50.548 2.866 6.145 7.169 50.616 

 

Tabel 2 – Fordeling af fakturaer pr. 6. august 2021 

Forvaltning Antal 
Beløb (1000 
kr.) 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen 21 4.592 

Børne- og Ungdomsforvaltningen  963 12.501 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  48  1.419 

Socialforvaltningen  310  5.597 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  168  10.480 

Teknik- og Miljøforvaltningen  99  15.510 

Økonomiforvaltningen  0 0 

Fakturaer, der ligger til fordeling* 23 517 

Total 1.632  50.616 

   



*Fakturaer som ligger i Koncernservice, men vedrører forvaltningerne. 

Dækker blandt andet over fakturaer, der ligger til varemodtagelse i for-

valtningerne, hertil kommer indkomne fakturaer, der ligger til fordeling 

til forvaltningerne. 

 

Økonomi 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Videre proces 

Økonomiforvaltningen har iværksat en række initiativer, der skal 

understøtte hurtigere håndtering af kommunens modtagne fakturaer. 

Der følges løbende op herpå i kredsen af økonomidirektører. 
  


