
 

 

 

Stormgade 2-6 
1470 København K 
Telefon 72 28 24 00 
im@im.dk 

Til samtlige kommuner 
 

Kommunernes budgetlægning for 2023 

Til brug for kommunernes budgetlægning for 2023 udmeldes hermed det statsgaran-
terede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2023.  

Brevets afsnit 1 omhandler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligningen, 
mens afsnit 2 giver en generel oversigt over vilkår for ansøgning om særtilskud, skat-
tejusteringer og lån.  

Afsnit 3 indeholder nærmere oplysninger om særlige elementer i udmeldingen af til-
skud og udligning og afsnit 4 nærmere oplysninger om ansøgning om særtilskud, skat-
tejusteringer og lån. Relevante kontaktpersoner fremgår af afsnit 5 sidst i brevet. 

1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning 
Der fremsendes: 

1. Tilskudsbogen Kommunal udligning og generelle tilskud 2023, hvor der gives 
en generel beskrivelse af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Der 
gives endvidere en mere teknisk beskrivelse med regneeksempler mv. I bogens 
tabeldel er i samletabel 1, 2, 3 og 4 vist tilskudsopgørelsen for 2023 og i efter-
følgende tabeller grundlaget for tilskudsopgørelsen, herunder de statsgarante-
rede tilskuds- og udligningsbeløb. Tabeldelen indeholder også midtvejsregule-
ringen af statstilskuddet for 2022. Tilskudsbogen for 2023 sendes pr. mail og 
offentliggøres på ministeriets hjemmeside.  
Kommuner, der vælger at budgettere med eget skøn for udskrivningsgrundlag 
og folketal, skal foretage en selvbudgettering af de dele af tilskuds- og udlig-
ningssystemet, hvor beskatningsgrundlaget og folketallet indgår i opgørelsen. 
I tilskudsbogen er der nærmere oplyst om valget mellem selvbudgettering og 
statsgaranti.  

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og 
kirkeskat for 2023. 

3. Regneark med tilskud og udligning for 2023. Kommunen skal for at få vist en 
oversigt over de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb for kommunen 
samt de øvrige dele af tilskuds- og udligningssystemet indtaste eget kommu-
nenummer. Regnearket anvendes endvidere til beregning af selvbudgettering. 
De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord og øvrige ejen-
domme indtastes hver for sig. 
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4. Tabel vedr. ramme til skatteforhøjelse 2021-2025, jf. udligningsreformen. 
5. Tabel over teknisk opregnet grundlag vedr. dækningsafgift af erhvervsejen-

domme 2023. 

2. Generelt om ansøgning af særtilskud, skattejusteringer og lån 

Ansøgningsfrister og ansøgningssted 
I nedenstående tabel 1 er en oversigt over ansøgningsfrister, og hvor ansøgningen skal 
afleveres. 

Tabel 1  

Oversigt over frister ved ansøgning og ansøgningssted 

5. august 2022 Frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt 
stillede kommuner 

Ansøgning via www.ind-
tast.dk 

15. august 2022 Frist for ansøgning om lånepulje for 2023 Ansøgning via www.ind-
tast.dk 

17. august 2022 Frist for ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten 
vedr. tab i udligningsreformen 

Ansøgning via www.ind-
tast.dk, som forventes åb-
net i uge 32. 

22. august 2022 Frist for ansøgning om andel af puljen til skattenedsættelser re-
lateret til udligningsreformen 

Ansøgning via www.ind-
tast.dk, som forventes åb-
net i uge 32.  

9. september 2022 Frist for ansøgning om brug af ramme på op til 150 mio. kr. til 
skatteforhøjelser eller andel i pulje på op til 150 mio. kr. til til-
skud til skattenedsættelser.  

Ansøgning via www.ind-
tast.dk, som forventes åb-
net i uge 35.  

3. februar 2023 Frist for ansøgning om overførsel af lånedispensation og/eller 
deponeringsfritagelse til 2023 fra tidligere år 
 

Ansøgning sendes til ko-
mok@im.dk  

 

 
 

Ansøgning ved indtast.dk  
Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljen for 
2023, ansøgning om andel i rammer vedr. skatteændringer for 2023 samt ansøgning 
om særtilskud for 2023 skal indtastes via https://www.indtast.dk.  

Praktiske oplysninger om www.indtast.dk findes i boks 1. 
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Boks 1  

Praktiske oplysninger om indtast.dk 

Ved ansøgning skal brugernavne og kodeord anvendes.  

Kommunens brugernavn er ”ansog” efterfulgt af kommunenummer.   

Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet ”ansog101” 

Kodeord vil blive sendt i en separat mail.  

Når brugernavn (ansog***) og kodeord (7 tal) er indtastet trykkes ”Logon”. Navn på ansøgningsskema fremgår neden-

for ved gennemgang af lånepuljen og særtilskudspulje for 2023. 

Det samme brugernavn og kodeord skal anvendes til alle ansøgninger om lånedispensation og/eller deponeringsfrita-

gelse, ansøgninger om andel i rammer vedr. skatteændringer samt ansøgninger om særtilskud for 2023.  

De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes ”Send”. Efterfølgende ændringer i ansøg-

ningen kan løbende ses og gemmes ved at trykke ”Send”. Hvis der ønskes et print af det indtastede, kan der med fordel 

trykkes ”Vis” før udprint.  

 

Den endelige indtastning/ansøgning godkendes ved at trykke ”Godkend”, hvorefter det indtastede ansøgningsskema 

vises i en udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og 

underskrives med dato som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse af ansøgningen. 

Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og kodeord, kan henvendelse rettes til 

Gustav Kronborg (gukr@im.dk / 72 28 25 70) og Alexander Blankholm (albl@im.dk / 72 28 25 55) og Tonny Pedersen 

(top@im.dk / 72 28 25 82). 

Ansøgning ved mail i ekstraordinære tilfælde 
I tilfælde af at www.indtast.dk ikke er tilgængelig fx pga. et systemnedbrud, kontaktes 
de ansvarlige medarbejdere i ministeriet på mail med cc til komok@im.dk, jf. tabel 3. 
Herefter vil følge nærmere instruks om, hvordan ansøgning kan fremsendes.  

3. Nærmere om udmeldingen af tilskud og udligning  

3.1. Bloktilskuddet for 2023  
Bloktilskuddet for 2023 er fastsat til i alt 75,0 mia. kr., jf. aktstykke 318 af 23. juni 
2022.  

Af det samlede bloktilskud går 0,3 mia. kr. til finansiering af særtilskudspuljen efter 
udligningslovens § 17 og 0,5 mia. kr. til finansiering af kommunernes andel af udgif-
terne til tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner efter udligningslovens § 17 a. 74,2 
mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal, jf. tabel 1. 

Tabel 2  

Bloktilskud 2023 – foreløbig tilskuds- og udligningsopgørelse for 2023 

 Mio. kr. 

Bloktilskud ifølge Finansudvalgets aktstykke, jf. aktstykke 318 af 23. juni 2022  75.015,7 

Heraf:  

 Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 336,6 

 Kommunal andel af udgifterne til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 528,5 

 Bloktilskud i alt til fordeling efter indbyggertal 74.150,6 

- Heraf betinget bloktilskud  4.000,0 
 

 

3.2. Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår  
Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 17 udgør for 2023 336,6 mio. kr.   
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Puljen fordeles af indenrigs- og boligministeren efter kriterier for lavt beskatnings-
grundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende ind-
byggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav 
befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af 
et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og for-
holdsvis store afstande til den nærmeste større by. 

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier 
modtager tilskud i det enkelte år. 

Fordelingen af puljen for 2023 fremgår af denne tilskudsudmelding. Puljen er fordelt 
af indenrigs- og boligministeren efter de ovennævnte kriterier. Kommunerne skal såle-
des ikke søge om tilskud efter denne pulje.  

3.3. Afgiftspligtige grundværdier 2023 
I 2023 udgør reguleringsprocenten for forhøjelse af de afgiftspligtige grundværdier 2,8 
pct. for både ejerboliger og ikke-ejerboliger. Til grund for skønnet over de afgiftsplig-
tige grundværdier er anvendt de af Skatteministeriet forventede grundværdier for ejer-
boliger pr. 1.1. 2022 og for øvrige ejendomme pr. 1.3. 2021 i henhold til ejendomsvur-
deringsloven og lov om kommunal ejendomsskat. 

3.4. Særlige forhold vedr. midtvejsreguleringen for 2022 
Det er i økonomiforhandlingerne med KL aftalt at målrette finansiering til kommu-
nerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt 
mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen sker gennem etableringen af et ekstraor-
dinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på 
baggrund af Udlændingestyrelsens opgørelse af visiterede ukrainere til kommunerne i 
perioden 16. marts til 19. maj 2022. 

Tilskuddet afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af blok-
tilskuddet for 2022.  

I midtvejsreguleringen af bloktilskuddet indgår herudover bl.a. kompensation på 634 
mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. COVID-19-indsatsen i kommunerne samt 
kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modta-
gelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til 
overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.  

Der henvises nærmere til kapitel 6 i tilskudsbogen. 

3.5. Grundbidrag på udviklingsområdet 
For 2023 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bi-
dragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger. Reguleringen er 
fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 
pct. 

Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes 
Indenrigs- og Boligministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar 2023. 

Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår i lov om regi-
onernes finansiering, §§ 7-12.    
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De nærmere regler om afregningen af udviklingsbidrag for 2023 er fastsat i bekendt-
gørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for 2023. Efter reg-
lerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af udviklingsbidraget til In-
denrigs- og Boligministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne 
med 1/12 hver måned i tilskudsåret. 

3.6. Aftale om kompensation til kommuner med tab på ændret dækningsafgift 
Det er med aftale om kompensation for nettotab som følge af ændring af dæknings-
afgift for private erhvervsejendomme af 20. december 2021 aftalt at kompensere de 
kommuner, der samlet set får et nettotab, når bloktilskuddet tilpasses den aftalte pro-
venustigning fra dækningsafgiften.  

Det skal oplyses, at denne først vil blive opgjort, når kommuner oplever et tab som 
følge af, at bloktilskuddet tilpasses ændringen. Det bemærkes, at der ikke indgår en så-
dan tilpasning i bloktilskuddet for 2023. 

Det kan allerede nu oplyses, at udgangspunktet for ordningen vil være, at kommunens 
provenu for dækningsafgift baseres på promillen for 2022. Kommunerne vil således 
ikke blive kompenseret for de mindreindtægter, der måtte følge af kommunens egen 
beslutning om at nedsætte dækningsafgiftspromillen i perioden 2023-2028. 

4. Nærmere om ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån 

4.1. Tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet  
Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 udgør permanent 350 mio. kr. i 2020-
niveau. Tilskudsrammen er i 2023 ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr. til i alt 
620 mio. kr., jf. aktstykke 318 af 23. juni 2022. Forhøjelsen er aftalt i økonomifor-
handlingerne med KL med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt 
stillede kommuner.  

Indenrigs- og Boligministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter an-
søgning efter udligningslovens § 16 angive de kriterier og hensyn, der er blevet lagt til 
grund for fordelingen.   

Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: 

 Demografiske og socioøkonomiske udfordringer   

 Aktuelle økonomiske udfordringer 

 Vedvarende økonomiske udfordringer  

Puljen vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger om særtilskud efter § 16. Det be-
mærkes, at en del af puljen for 2023 er fordelt igennem udviklingspartnerskaber. 

Udviklingspartnerskaber kan tildeles de kommuner, som er og har været mest vanske-
ligt stillet efter kriterierne i særtilskudspuljen, herunder med særlige strukturelle og 
sociale udfordringer. Med et udviklingspartnerskab kan særtilskuddet fastlægges for 
op til fire år mhp., at kommunen iværksætter tiltag til at forbedre deres situation. 

Ved ansøgning om særtilskud efter § 16 skal tilkendegives, hvis kommunen ønsker at 
ansøge om et udviklingspartnerskab. 



 

 6 

Ansøgningsfrist 
Ansøgninger om tilskud skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 
5. august 2022. Ministeriet forventer at give svar på ansøgningerne ultimo august 
måned. Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige 
oplysninger og begrundelser til brug for behandlingen af ansøgningen.  

Ansøgning om særtilskud sker via www.indtast.dk, hvor navnet på ansøgningsske-
maet er Tilsk_pgf16_2023. 

4.2. Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse 
Udgangspunktet i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser 
af den kommunale skatteudskrivning (skattesanktionsloven) er, at hvis der for 2023 
sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering 
af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis indivi-
duel og delvis kollektiv sanktion.  

For 2023 er der mulighed for at søge om andel i to forskellige ordninger, hvorfra der 
kan tildeles en ramme til at gennemføre skatteforhøjelser. Med henblik på at under-
støtte en samlet uændret skat er der også afsat puljer til tilskud til skattenedsættelser.  

Der gælder forskellige vilkår for puljer relateret til udligningsreformen hhv. puljer med 
baggrund i aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Dette beskrives nedenfor. 

Bemærk, at udskrivningsprocenten kan udskrives med 2 decimaler. Indenrigs- og Bo-
ligministeriet fordeler skatterammerne én gang for alle på baggrund af de indkomne 
ansøgninger via indtast.dk. 

Skatterammer relateret til udligningsreformen 
I forbindelse med udligningsreformen er der givet mulighed for en tilpasning af ind-
komstskatten inden for en samlet uændret skat.  

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje udskrivnings-
procenten for indkomstskatten med et nettoprovenu svarende til tabet i udligningsre-
formen uden risiko for modregning i tilfælde af en samlet skatteforhøjelse som følge af 
skatterammerne fra udligningsreformen. De individuelle rammer til forhøjelser for pe-
rioden 2021-2025 følger de årligt indfasede tab i udligningsreformen, jf. vedlagte tabel 
vedr. ramme til skatteforhøjelser 2021-2025. 

Ønsker de omfattede kommuner at forhøje indkomstskatten for det kommende bud-
getår svarende til det indfasede tab i 2023, skal kommunen give besked herom i ind-
tast.dk inden for den fastsatte frist. 

Da alle kommuner har en indkomstskat på eller under 26,3 pct. vil der for 2023 alene 
være mulighed for at få andel i det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation 
til udligningsreformen. Alle kommuner kan fra denne pulje søge om tilskud til nedsæt-
telse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten – ikke andre skattearter – og uden 
forhøjelser af andre skatter. Tilskud udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i før-
ste og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet 
beregnes én gang for alle. 

Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden for-
højer udskrivningsprocenten, eller den samlede beskatning øges. 
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Den samlede ramme til skattenedsættelser med tilskud fra denne pulje fastsættes i ud-
gangspunkt svarende til den tildelte ramme til skatteforhøjelser til indfasningen af tab 
i udligningsreformen i året. For 2023 kan rammen til skattenedsættelser forhøjes med 
op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, 
som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af 
tab i udligningsreformen i 2023.   

Det er i forbindelse med lovgivningen om udligningsreformen forudsat, at der ved for-
delingen af rammen til skattenedsættelser bl.a. vil blive lagt vægt på, at skatten sættes 
ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent.  

Ønsker kommuner at komme i betragtning til ovennævnte tilskud ved nedsættelse af 
indkomstskatten ansøges herom i indtast.dk inden for den fastsatte frist. 

Skatterammer med baggrund i økonomiaftalen for 2023 
Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023, at 
der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften af er-
hvervsejendomme med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme 
til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Rammerne til nedsættelser og forhøjelser 
fastsættes dog først endeligt på baggrund af kommunernes ansøgninger mhp. at un-
derstøtte en samlet uændret skat. Alle kommuner kan ansøge om andel i rammen til 
hhv. forhøjelser og nedsættelser.  

Kommuner kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud til at nedsætte ind-
komstskatten eller dækningsafgiften af erhvervsejendomme for 2023, uden forhøjelse 
af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af 
provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026. Tilskuddet beregnes én 
gang for alle. 

Der gælder de sædvanlige regler om, at tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis 
kommunen i løbet af tilskudsperioden igen forhøjer skatten, samt at skattenedsættel-
ser, hvor der ydes tilskud, ikke kan indgå i beregningen af kommunens frit lejde i til-
skudsperioden tillagt et år, jf. aktstykke 318 af d. 23. juni 2022. 

Tilsvarende kan kommuner søge Indenrigs- og Boligministeriet om andel i rammen til 
forhøjelser af indkomstskatten og således få adgang til at forhøje skatten uden risiko 
for individuel sanktion ved en samlet kommunal skatteforhøjelse. Der vil ved fordelin-
gen af rammen til skatteforhøjelser blive lagt vægt på følgende forhold:  

 Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som for-
skellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område 
og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.  

 Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af 
høj vækst i antal børn og/eller ældre. 

 Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til 
blandt andet førtidspension og kontanthjælp.  

 Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteind-
tægterne. 

 Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. 
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Ønsker kommuner at komme i betragtning til tilskud til skattenedsættelser eller få an-
del i rammen til skatteforhøjelser ansøges herom i indtast.dk inden for den fastsatte 
frist. 

Grundlag for ejendomsskatter i opgørelser af skatteresultatet 
Lovændringen til skattesanktionsloven, jf. lov nr. 2614 af 28. december 2021, indebæ-
rer, at opgørelsen af provenu fra hhv. dækningsafgift og grundskyld i henhold til skat-
tesanktionsloven i en overgangsperiode vil blive baseret på et statsligt skønnet grund-
lag frem for kommunernes budgetterede grundværdier. 

Overgangsperioden vil løbe fra og med budgetåret 2023 og frem til det budgetår, hvor 
det inden 1. september året inden kan konstateres, at mindst 90 pct. af de første al-
mindelige vurderinger og omvurderinger efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 i 
det nye ejendomsvurderingssystem på landsplan er udsendt.  

Oplysning om evt. udløb af overgangsperioden meldes til kommunerne pr. 1. septem-
ber af Indenrigs- og Boligministeriet på baggrund af oplysninger fra Skatteministeriet.  
Hvis kommunerne ikke senest den 1. september 2022 har modtaget en ny melding 
vedr. budgetåret 2023, vil grundlaget være det skønnede grundlag for 2023.  

Det skønnede grundlag vedr. dækningsafgift for 2023, jf. vedlagte tabel, baseres på et 
skøn fra Skatteministeriet og afspejler den forventede opkrævning i regnskabsåret 
2023. 

Det skønnede grundlag vedr. grundskyld for 2023 svarer til det grundlag, Skattemini-
steriet udarbejder til brug for tilskudsudmeldingen for 2023 og fremgår af tilskudsbo-
gen, jf. Tabel 2: Data til opgørelse af beskatningsgrundlag 2023.  

Eventuelle tildelte tilskud til skattenedsættelser af dækningsafgiften med baggrund i 
økonomiaftalen for 2023 baseres på det samme grundlag, som det, der ligger til grund 
for opgørelse af provenu af dækningsafgift i henhold til skattesanktionsloven, jf. oven-
for. 

Ansøgningsfrist    
Ansøgninger om at gøre brug af kommunens ramme til forhøjelser af udskrivningspro-
centen vedr. tab i udligningsreform skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde 
senest den 17. august 2022. Ministeriet vil melde ud herom umiddelbart herefter i 
august måned. Ansøgning sker via www.indtast.dk, hvor navnet på ansøgningsskema 
er SkatOp_udlign23. 

Ansøgninger om en andel af puljen til skattenedsættelser med tilskud relateret til ud-
ligningsreformen skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 22. 
august 2022, dvs. umiddelbart efter ansøgningsfristen vedr. forhøjelser. Ministeriet 
vil give svar på disse ansøgninger primo september måned. Ansøgning sker via 
www.indtast.dk, hvor navnet på ansøgningsskema er SkatNed_udlign23. 

Ansøgninger om en andel af puljen til skattenedsættelser med tilskud på op til 150 
mio. kr. og tilsvarende ansøgninger om andel i rammen til skatteforhøjelser på op til 
150 mio. kr. skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 9. septem-
ber 2022. Ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger om del i puljerne fra 
økonomiaftalen til hhv. nedsættelser og forhøjelser samtidig mhp. at understøtte en 
samlet uændret skat. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne inden udgangen af 
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september måned. Ansøgning sker via www.indtast.dk, hvor navnet på ansøgnings-
skema er Skattepulje_OA23. 

4.3. Lånepulje for 2023  
For 2023 er afsat følgende lånepulje: 

 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde 

Ansøgningsfrist for lånepulje 
Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljen skal 
være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 15. august 2022. Ministe-
riet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgninger senest ved udgangen af au-
gust 2022.  

Ansøgning indtastes på www.indtast.dk. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfri-
sten kan ikke forventes at komme i betragtning ved fordeling af lånepuljen. 

Det kan oplyses, at ministeriet udelukkende behandler ansøgningerne på baggrund af 
oplysningerne i de udfyldte ansøgningsskemaer. Det forudsættes således, at det er et 
kommunalt ansvar at sikre, at projekter ligger inden for de lovmæssige rammer. 

Lånedispensation for 2023 på det ordinære anlægsområde  
Lånepuljen for 2023 på det ordinære anlægsområde vil udgøre 200 mio. kr.  

Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situa-
tion.  

Der vil ved fordeling af puljen bl.a. blive lagt vægt på kommunens aktuelle likviditet 
opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2022, kommunens beskat-
ningsgrundlag og udgiftsbehov samt størrelsen af kommunens langfristede gæld. 

Lånepuljen kan anvendes til alle former for kommunale anlægsaktiviteter. 

Ved ansøgning om lånedispensation via www.indtast.dk skal indtastes følgende oplys-
ninger:  

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2023 i alt i hele 1.000 kr.  

 Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e) 

Afhængig af størrelsen på det samlede ansøgte lånebeløb til puljen kan eventuelle lå-
nedispensationer fra puljen blive givet ud fra en given procentsats af kommunens an-
søgte beløb. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen kun vil kunne bruge låne-
dispensationen til at lånefinansiere en procentdel af anlægsudgifterne til et givet pro-
jekt, som svarer til den udmeldte låneprocent.  

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånOrdinær_2023. 

Adgang til overførsel af lånetilsagn til 2023 
Ved overførsel af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til 2023 fra tidligere 
år bemærkes, at lånedispensationer til konkrete anlægsaktiviteter automatisk kan 
overføres til ét efterfølgende år, hvis de konkrete projekter er igangsat - helt eller del-
vist - ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispen-
sationen oprindeligt er meddelt, jf. lånebekendtgørelsens § 16, stk. 3.  
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Ansøgning om overførsel af lånedispensationer til 2023 i øvrige tilfælde skal være In-
denrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 3. februar 2023.  

Ansøgning fremsendes til komok@im.dk. 

Det skal bemærkes, at ansøgningerne alene kan forventes imødekommet i helt særlige 
tilfælde.  

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forventes imødekommet. 

4.4. MaaS-app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S 
Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2023, at der ifm. etablering af en 
digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S i perioden 2023-2031 inden for 
en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning kan meddeles dispensation til, at de regio-
nale trafikselskaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af ud-
vikling, implementering og dobbeltdrift uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de 
deltagende kommunale og regionale ejere bag trafikselskaberne. 

Indenrigs- og Boligministeriet vil sende særskilt brev ud til trafikselskaber mv. om, 
hvordan processen for ansøgning vil blive tilrettelagt.  

5. Kontaktpersoner 
Hvis der skulle være spørgsmål til ovennævnte forhold, kan der rettes henvendelse til 
nedennævnte kontaktpersoner i Indenrigs- og Boligministeriet, jf. tabel 3. 

Tabel 3  

Oversigt over kontaktpersoner i Indenrigs- og Boligministeriet  

Emne Kontaktperson Telefon e-mail 

Statsgaranti, tilskud og udlig-
ning 

Lars Nørkjær Nielsen 

Mette Skak-Nielsen 

72 28 25 74 

72 28 25 72 

lnn@im.dk 

msn@im.dk 

Særtilskud efter § 16 til særligt 
vanskeligt stillede kommuner 

Emilie Bøjesen 

Maria Ruggiero 

72 28 25 71 

72 28 24 34 

ebo@im.dk 

maru@im.dk  

Ramme til skatteforhøjelser og 
tilskud til skattenedsættelser 

Mette Skak-Nielsen 72 28 25 72 msn@im.dk 

Lånepuljer Mads Ulrich Matthiessen 72 28 25 69 maum@im.dk 

Overførsel af lånetilsagn Alexander Glumsø Andersen Simic  72 28 25 79 agas@im.dk  
 

 

Som et nyt tiltag mhp. at understøtte, at indberetninger og revisorerklæringer vedr. 
budget- og regnskabstal fremsendes til ministeriet i tide og med den ønskede kvalitet, 
vil Indenrigs- og Boligministeriet anmode kommunen om at oplyse én centralt place-
ret kontaktperson. Det henstilles til, at det er en kontaktperson på ledelsesniveau i 
økonomiforvaltningen. Oplysning herom vil blive indhentet i forbindelse med budget-
indberetningen for 2023. 

 

Med venlig hilsen 
Dorte Lemmich Madsen 

 


