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Vedr. dispensation fra lånereglerne som følge af COVID-19
Med aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts
2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år,
så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
Aftalen kan findes her: Link til aftale
For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er
det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.
Endvidere afsættes der med aftalen en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik
på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.
Ansøgning om dispensation fra lånereglerne skal ske via indtast.dk, hvor der vil være
åbent for ansøgning fra mandag den 30. marts kl. 12:00.
Praktiske oplysninger om indtast.dk findes i boks 1.
Boks 1
Praktiske oplysninger om indtast.dk
Ved indtastning skal brugernavn og kodeord anvendes. Når brugernavn (********) og kodeord (7 tal) er indtastet trykkes ”Logon”.
Kommunens brugernavn er ”*****” efterfulgt af kommunenummer. Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet ”********”
Det kodeord, der skal anvendes, vil blive fremsendt til kommunens hovedpostkasse mandag den 30. marts 2020.
De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes ”Send”. Efterfølgende ændringer i ansøgningen 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 godkendes ved at trykke ”Godkend”, hvorefter det indtastede skema 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.
Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og kodeord, kan henvendelse rettes til
Kasper Havsteen (kash@sim.dk /72 28 25 62), Gustav Kronborg (gukr@sim.dk /72 28 25 70) eller Tonny Pedersen
(72 28 25 82).

1. Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over
den allerede planlagte aktivitet i 2020
Med aftalen af 26. marts 2020 kan kommunerne opnå mulighed for dispensation,
så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres.
Ansøgning om dispensation skal ske via skemaet LånAnlæg_2020 på indtast.dk.



Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet1 på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.
Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil
blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på
grund af særlige omstændigheder.

Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes,
de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret. For
kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger), vil
ansøgningen skulle suppleres med en kort beskrivelse af forhold, som gør, at kommunen oplever likviditetsudfordringer, der kan begrunde lånefinansieringen.
Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.
Ved dispensation vil låntagningen skule ske på de lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17/12/2013). De nærmere vilkår for låntagning er
endvidere beskrevet i lånevejledningen.
2. Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt
stillede kommuner
Med aftalen af 26. marts 2020 er der afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr.
med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.
Ansøgning om dispensation skal ske via skemaet LånLavLikv2_2020 på indtast.dk.
Ministeriet vil via de kvartalsvise likviditetsindberetninger have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen. Ved ansøgning er det således alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses.
Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis
blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.
Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter
ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.
Evt. spørgsmål vedrørende mulighederne for dispensation kan rettes til undertegnede
på npa@sim.dk eller tlf. 72 28 25 63.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 4. kvartal 2019.

2

