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1 Introduktion
Dette dokument indeholder en oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen på det
kommunale forretningsområde ”Sygedagpenge”. Formålet er at give et overblik over hvilke
fordringstyper, der er oprettet i den nye inddrivelsesløsning (PSRM) til brug for oversendelse af
fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når den enkelte kommune er tilsluttet PSRM.
Dokumentet beskriver desuden sammenhængen mellem de fordringstyper, der anvendes i DMI
(DMI-fordringstyper) og de nyoprettede PSRM-fordringstyper samt de væsentligste beslutninger og
afklaringer, som fordringstypesaneringen er baseret på.
Forudsætninger for anvendelse af fordringstyper i PSRM
De nye PSRM-fordringstyper kan kun anvendes ved oversendelse af fordringer til PSRM. De kan
først anvendes, når den enkelte kommune er blevet teknisk tilsluttet PSRM via eget debitorsystem
og det individuelle forretningsområde er teknisk tilsluttet. PSRM-fordringstyperne erstatter DMIfordringstyperne i takt med, at den enkelte kommune tilsluttes PSRM og trinvist bliver klar til at
sende fordringer til inddrivelse i de nye PSRM-fordringstyper.
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2 Overblik over forretningsområdet ”Sygedagpenge”
Fordringstyper under forretningsområdet ”Sygedagpenge”
DMI-Fordringstyper
•
•
•
•

PSRM-fordringstyper

"Forskudsvis udbetaling af sygedagpenge"
(KFFORUS)
"Forskudv. Udbt. Af sygedp. Incl. renter
og/eller gebyr" (KFFORIR) 1
"Uretmæssige sygedagpenge" (KFURSDP)
"Uretmæssige sygedagpenge incl. Renter
og/eller gebyr" (KFURSIR) 1

•
•

”Refusionskrav, forskudsvis udlagte
sygedagpenge” (KFREFSY)
”Tilbagebetaling af sygedagpenge”
(KFSYGDP)

1Fordringstyperne

kan ikke længere anvendes ved oversendelse af fordringer til inddrivelse i DMI, da hovedfordringer
ikke må indeholde renter og/eller gebyrer ved oversendelsen. Fordringer, der tidligere er blevet oversendt i
fordringstypen, vil blive håndteret i forbindelse med oprydning og konvertering af fordringerne i DMI.

Det retlige grundlag for forretningsområdet
Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende lovgivning
•
•
•
•
•
•

Lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020 om sygedagpenge
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov nr.
140 af 28. februar 2018
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige
Bekendtgørelse nr. 833 af 19. august 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af
sygedagpenge m.v.
Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige
Vejledning nr. 9830 af 27. september 2019 om beregning af sygedagpenge.

3 Resultatet af fordringstypesaneringen
På baggrund af gennemgang af lovgivningen og kommunernes praksis, er der blevet oprettet nye
fordringstyper til brug for oversendelse af fordringer til inddrivelse i PSRM. Oprettelsen af PSRMfordringstyperne er foretaget ud fra behovet for at kunne kontrollere fordringernes retskraft,
herunder fastlæggelse af korrekt stamdatapraksis ensartet for hver enkelt fordringstype samt at
sikre overholdelse af datakravene fra ”Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)”.
Sammenhængen mellem DMI-fordringstyperne og de nye PSRM-fordringstyper fremgår af tabellen
nedenfor.
DMI-Fordringstype
"Uretmæssige sygedagpenge"
(KFURSDP)
"Forskudsvis udbetaling af
sygedagpenge" (KFFORUS)
"Forskudv. Udbt. Af sygedp. Incl.
renter og/eller gebyr" (KFFORIR)

Ændring
Fordringstypen erstattes af 1 ny
fordringstype.

PSRM-fordringstype(r)
”Tilbagebetaling af sygedagpenge”
(KFSYGDP)

Fordringstypen erstattes af 1 ny
”Refusionskrav, forskudsvis udlagte
fordringstype.
sygedagpenge” (KFREFSY)
Fordringstypen udgår og erstattes
ikke af en ny PSRM-fordringstype,
Oprettes ikke i PSRM.
da den indeholder renter og/eller
gebyrer, hvilket ikke er tilladt. I
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DMI-Fordringstype

Ændring

PSRM-fordringstype(r)

stedet skal renter og gebyrer
oversendes som selvstændige
relaterede fordringer relateret til en
hovedfordring i de relevante
fordringstyper.
Fordringstypen udgår og erstattes
ikke af en ny PSRM-fordringstype,
da den indeholder renter og/eller
gebyrer, hvilket ikke er tilladt. I
"Uretmæssige sygedagpenge incl.
stedet skal renter og gebyrer
Oprettes ikke i PSRM.
Renter og/eller gebyr" (KFURSIR)
oversendes som selvstændige
relaterede fordringer relateret til en
hovedfordring i de relevante
fordringstyper.

Resultatet af fordringstypesaneringen er, at de 4 DMI-fordringstyper udgår. Heraf bliver de 2 første
erstattet af nye fordringstyper, mens de resterende 2 udgår helt, fordi fordringstyperne indeholder
renter og gebyrer (KFFORIR og KFURSIR).
Der er således blevet oprettet 2 nye PSRM-fordringstyper under forretningsområdet
”Sygedagpenge”.
Ændringerne er illustreret i figuren nedenfor:
DMIKFURSDP
KFFORUS
fordringstyper
PSRMfordringstyper

KFSYGDP

KFREFSY

KFFORIR

KFURSIR

Udgår
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4 Væsentlige beslutninger og afklaringer på
forretningsområdet ”Sygedagpenge”
Der er i forbindelse med fordringstypesaneringen blevet foretaget en række afklaringer og truffet
beslutninger, som har haft betydning for forretningsområdet, herunder oprettelsen af nye PSRMfordringstyper samt deres stamdatakrav og filterregler. Disse afklaringer og beslutninger
gennemgås nedenfor.

4.1 Fastsættelse af stiftelsesdato for tilbagebetalingskrav
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor
fordringen opstår. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og
Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende
kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller
når berigelsen er indtruffet.”
Fastsættelse af stiftelsesdatoen for fordringer vedrørende tilbagebetalingskrav afhænger af,
hvorvidt udbetalingen aldrig har været berettiget eller, hvorvidt fordringen opstår som følge af, at
der er tale om dobbeltforsørgelse, jf. nedenfor.
Udbetalingen har aldrig været berettiget
Hvis udbetalingen aldrig har været berettiget, er stiftelsestidspunktet datoen for udbetalingen, jf.
U.1992.967H, U2008.1635H og U. 2002.1464/2 H.D.
Feltet stiftelsesdato udfyldes i dette tilfælde med udbetalingsdatoen. Udbetalingsdatoen er
sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til rådighed for skyldner.
Fordringer i denne fordringstype kan tidligst stiftes 20 dage før periode start, eksempelvis hvis
fordringshaver udbetaler et beløb, inden den periode som udbetalingen vedrører, påbegyndes.
Udbetalingen skal tilbagebetales som følge af dobbeltforsørgelse
Dobbeltforsørgelse foreligger, når en ydelse, der er udbetalt af det offentlige, er berettiget på
udbetalingstidspunktet, men senere bliver uberettiget, når borgeren modtager en anden ydelse
med tilbagevirkende kraft, som har samme formål og dækker samme periode, som den tidligere
udbetalte ydelse.
I dette tilfælde er stiftelsesdatoen den dato, hvor borgeren får udbetalt ydelsen med
tilbagevirkende kraft, dvs. dispositionsdatoen for denne ydelse.
Såfremt der er tale om flere udbetalinger, der skal tilbagebetales som følge af dobbeltforsørgelse,
skal fordringerne oversendes til inddrivelse særskilt. Stiftelsesdatoen vil dog være den samme for
alle fordringerne.

4.2 Forfaldsdato ved kontrolsager
Kontrolsager kan opstå og blive afgjort meget lang tid efter uberettiget udbetaling (mere end
halvandet år), hvorved forældelsesfristen risikerer at blive afkortet betragteligt, såfremt forfald
sættes lig med stiftelsestidspunkt.
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UFST har besluttet, at forfald også i dette tilfælde skal være lig med stiftelse. Dog skal
fordringshaver ved beregning af forældelsesfristen tage højde for suspensionsfristen, jf.
forældelsesloven, § 3, stk. 2:
”Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i
stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.”.
Kommunerne skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med kontrolsager ikke må sendes
én samlet fordring med én stiftelsesdato, som omfatter tilbagebetalingskrav på sygedagpenge, der
er udbetalt på forskellige tidspunkter. Én samlet fordring kan ikke oversendes til inddrivelse, da der
stiftes et nyt krav ved hver uberettiget udbetaling med hver sine individuelle stamdata. Der skal
derfor oversendes en selvstændigt fordring svarende til hver uberettiget udbetaling af
sygedagpenge.

4.3 Fordringstype til obligatorisk pensionsordning
Det er oplyst, at der for modtagere af sygedagpenge fra 2020 skal indbetales til en obligatorisk
pensionsordning, som administreres af ATP. Der henvises til sygedagpengelovens § 67 b
vedrørende tilbagebetaling af bidrag til obligatorisk pensionsordning. Idet reglerne endnu ikke er
trådt i kraft, har UFST udarbejdet et udkast til et bilag efter ønske fra KOMBIT. Adgangen til at
kunne anvende fordringstypen samt materialet gives først, når reglerne er trådt i kraft.
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