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Til brug for kommunernes budgetlægning for 2018 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2018. I dette brev beskrives
endvidere forskellige forhold vedrørende ansøgning om lån og særtilskud mv. for
2018.
Brevets afsnit 1 omhandler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligningen.
Afsnit 2 sammenfatter ansøgningsfrister og oplysninger om, hvor ansøgningen skal
afleveres. Afsnit 3 indeholder nærmere oplysninger om udmeldingen af tilskud og
udligning. Afsnit 4 omhandler særlige tilskudsordninger og særtilskud og afsnit 5 omhandler lånepuljer.
Relevante kontaktpersoner i Økonomi- og Indenrigsministeriet fremgår af afsnit 6 sidst
i brevet.

1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning
Der fremsendes:
1. ”Kommunal udligning og generelle tilskud for 2018”. I tilskudsbogen gives en
generel beskrivelse af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med beskæftigelsestilskud og andre tilskudsordninger. Der gives endvidere en mere
teknisk beskrivelse med regneeksempler mv.
I bogens tabeldel er i samletabel 1, 2 og 3 vist tilskudsopgørelsen for 2018 og
i efterfølgende tabeller grundlaget for tilskudsopgørelsen, herunder de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb. Tabeldelen indeholder også midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2017. Ingen kommuner har valgt selvbudgettering for 2015. Der foretages således ingen efterregulering af tilskud og udligning for tilskudsåret 2015.
Tilskudsbogen for 2018 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 udligningssystemet, hvor beskatningsgrundlaget og folketallet indgår i opgørelsen.
I tilskudsbogen er nærmere redegjort for valget mellem selvbudgettering og
statsgaranti.
2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og
kirkeskat for 2018.
3. Regneark med tilskud og udligning for 2018. 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 kommunenummer. Regnearket anvendes endvidere til beregning af selvbudgettering.
De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord og øvrige ejendomme indtastes hver for sig.

2. Generelt om ansøgning om lån og særtilskud mv.
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
3. august 2017

Frist for ansøgning om særtilskud efter

Ansøgning via www.indtast.dk *)

§ 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
3. august 2017

Frist for ansøgning om særtilskud efter

Ansøgning via www.indtast.dk *)

§ 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet.
7. august 2017

Frist for ansøgning om lånedispensation

Ansøgning via www.indtast.dk *)

og/eller deponeringsfritagelse for 2018.
1. september 2017

Frist for ansøgning om fritagelse for indivi-

Ansøgning sendes til skatansogninger@oim.dk

duel sanktion ved skatteforhøjelser.
6. februar 2018

Frist for ansøgning om overførsel af låne-

Ansøgning sendes til komok@oim.dk

dispensation og/eller deponeringsfritagelse
til 2018 fra tidligere år.

*) Nærmere oplysninger vil fremgå på indtast.dk, hvor der forventes åbnet for indtastning i uge 27.

Ansøgning ved mail
Ved indsendelsen af ansøgninger ved mail modtages en kvittering. Hvis en sådan ikke
er modtaget senest 24 timer efter afsendelse, bedes kommunen kontakte ministeriet.
Ansøgninger skal sendes i word-format.
Ansøgning ved indtast.dk
Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne for
2018 samt internetansøgning om særtilskud for 2018 skal indtastes via
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https://www.indtast.dk (bemærk https, som indikerer, at der er tale om en sikker internetside).
Praktiske oplysninger om indtast.dk findes i boks 1.

Boks 1
Praktiske oplysninger om indtast.dk
Ved ansøgning skal brugernavne og kodeord anvendes. Når brugernavn (ansog***) og kodeord (7 tal) er indtastet trykkes ”Logon”. Navn på ansøgningsskema fremgår nedenfor ved gennemgang af de enkelte lånepuljer og særtilskudspuljer for 2018.

Brugernavn og kodeord sendes i separat mail. Det samme brugernavn og kodeord skal anvendes til alle ansøgninger
om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse samt ansøgninger om særtilskud for 2018.

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/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.

3. Nærmere om udmeldingen af tilskud og udligning
3.1. Statstilskuddet for 2018
Statstilskuddet (bloktilskudspuljen) for 2018 er fastsat til i alt 61,9 mia. kr., jf. aktstykke
116 af 22. juni 2017. Af det samlede statstilskud går 48,2 mia. kr. til finansiering af
landsudligningen, 6,8 mia. kr. til udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt
underskud, 305,1 mio. kr. til finansiering af særtilskudspuljen efter § 17 og 6,5 mia. kr.
fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal, jf. tabel 2.

Tabel 2
Fordeling af statstilskud 2018 – foreløbig tilskuds- og udligningsopgørelse for 2018

Mio. kr.
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 116 af 22. juni 2017.

61.871,0

Heraf:
-

Tilskud vedrørende landsudligningen

-

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

-

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

-

Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal

6.523,4

Heraf betinget bloktilskud vedrørende service- og anlægsudgifter

4.000,0

48.222,4
6.820,0
305,1

Anm.: Afrunding kan medføre, at totalen ikke svarer til den anførte sum.

3

3.2. Overgangsordning for 2018 som følge af reform af refusionssystemet og
tilpasninger i udligningssystemet
I sammenhæng med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 er der etableret en midlertidig kompensationsordning for 2016 og 2017. Kompensationsordningen begrænser de enkelte kommuners
beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i
2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til
10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017.
Samtidig blev igangsat et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at udarbejde grundlaget for en permanent tilpasning af det
kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar
2018.
Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret 2019. Forlængelsen skal ses i sammenhæng med, at fremlæggelsen af et nyt og
mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få betydning for det kommunale udligningssystem, hvorfor der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem kan indgå i arbejdet med udligningstilpasninger.
På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til 2018 med de
samme grænser, som gælder for ordningen for 2017, jf. lov nr. 431 af 3. maj 2017.
Kompensationen vil som i 2016 og 2017 tage udgangspunkt i det seneste skøn for
budgetteringen til finanslovsforslaget, mens fordelingen på kommuner er baseret på
kommunernes regnskabsoplysninger for 2015, som er det seneste år inden refusionsomlægningens ikrafttræden.
For 2018 er opgjort et overskud på 24,3 mio. kr. i ordningen vedrørende absolutte tab
og gevinster, der overføres til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og fordeles ud fra en samlet vurdering af de pågældende kommuners økonomi, idet der i den
forbindelse bl.a. kan inddrages evt. udfordringer på beskæftigelsesområdet og konsekvenser af refusionsomlægningen.
3.3. Det kommunale beskæftigelsestilskud
Der ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.
Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i lov om kommunal
udligning og generelle tilskud, § 23 a og b. Beskæftigelsestilskuddet består af et
grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede
ledige i året.
I året forud for tilskudsåret opgøres det foreløbige beskæftigelsestilskud, som for 2018
udgør 11,0 mia.kr. Heraf udgør grundtilskuddet 11,9 mia. kr. og merudgiftsbehovet
-0,9 mia. kr.
I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet på baggrund af et opdateret skøn for udviklingen i kommunernes udgifter.

4

I året efter tilskudsåret efterreguleres tilskuddet på baggrund af en opgørelse af de
faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet på grundlag af de
kommunale regnskaber. Opgørelsen sker for hver landsdel.
Hertil kommer et særligt tilskud (forsikringsordning) for kommuner med en særlig stor
negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke.
Efter de generelle regler beregnes grundtilskuddet én gang for alle ved udmeldingen
af foreløbigt tilskud i året inden tilskudsåret, således at midtvejs- og efterregulering
alene omfatter merudgiftsbehovet.
Følgende reguleringer vedrørende beskæftigelsestilskud indgår i denne udmelding:



-207,6 mio. kr. i endelig efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2016.
-56,6 mio. kr. i midtvejsregulering samt særlig tilskudsordning i forbindelse
med opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2017.

Reguleringerne afregnes i de sidste tre måneder af 2017.
Særlig tilskudsordning (forsikringsordning)
Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige og aktiverede) i perioden 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 ligger mere end 5 procentpoint over
udviklingen i landsdelen som helhed.
Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte
kommunes andel af det samlede befolkningstal.
For 2017 udgør det samlede tilskudsbeløb 17,6 mio. kr. Afregningen finder sted i de
sidste tre måneder af 2017.
3.4. Kvalitetsfond
I 2018 udmøntes 2,7 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne til et løft af de fysiske
rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Kvalitetsfondsmidlerne
fordeles som en del af bloktilskuddet.
3.5. Grundbidrag på udviklingsområdet
Med hensyn til kommunernes udviklingsbidrag er dette for 2007 fastsat ved lov til 110
kr. For 2018 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes
bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 133 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 20172018 på 1,4 pct. inklusive medicin. Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag fra
kommunen til regionen anvendes Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2018, der fremgår af tilskudsbogens tabel 15.
Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår af §§ 7-12 i
lov om regionernes finansiering, og de nærmere regler om afregningen af bidraget for
2018 er fastsat i bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til
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regioner for 2018. Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen
af udviklingsbidrag til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som afregner tilskuddene fra
kommunerne til regionerne med 1/12 hver måned i tilskudsåret.
3.6. Ekstraordinært finansieringstilskud
Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at
der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.
Tilskuddet fordeles på følgende måde:




1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Fordelingen af tilskuddet indgår i nærværende tilskudsudmelding.
3.7. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen
I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske
patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af
akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
3.8. Tilskud til nedsættelse af færgetakster
Der ydes tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, jf. lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 21 a. Tilskuddet ydes til
kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består
af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 36,9 mio. kr.
Der ydes endvidere tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til
og fra visse øer, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 21
b. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast
forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem
en kommune. Det samlede tilskud i 2018 udgør i alt 75,6 mio. kr. og 81,5 mio. kr. i
2019 og frem (2018 pl).

4. Nærmere om særlige tilskudsordninger og særtilskud
4.1. Tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet
Tilskudsrammen er forhøjet ekstraordinært med 155,9 mio. kr. til i alt 350 mio. kr. i
2018, jf. aktstykke nr. 116 af 22. juni 2017.
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter §
16 angive de kriterier og hensyn, der er blevet lagt til grund for fordelingen.
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Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:





Demografiske udfordringer
Aktuelle økonomiske udfordringer
Vedvarende økonomiske udfordringer
Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Fra overgangsordningen som følge af reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er endvidere for 2018 opgjort et overskud på 24,3 mio. kr., der overføres til
puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. afsnit 3.2.
De ekstra midler samt restpuljen af den permanente pulje vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger om særtilskud efter § 16.
Ansøgningsfrist
Ansøgninger om tilskud, herunder ansøgning om at indgå evt. udviklingspartnerskab,
skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 3. august 2017, idet
ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne med udgangen af august 2017. 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 ansøgningsskemaet er Tilsk_pgf16_2018.
4.2. Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår
Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2018
udgør puljen 305,1 mio. kr. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter
kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal 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 forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.
Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier
skal modtage tilskud i det enkelte år.
Fordelingen af puljen for 2017 og 2018 fremgår af denne tilskudsudmelding. Puljen for
2017 afregnes i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2017. Puljen for 2018 afregnes med 1/12 hver måned i året. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter de ovennævnte kriterier. Kommunerne skal således ikke søge om tilskud
efter denne pulje.
4.3. Tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder
Den samlede tilskudspulje efter § 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for
kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2018 i alt 226,0 mio. kr. Økonomi- og
Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter § 19 angive de
kriterier og hensyn, som der er blevet lagt til grund for fordelingen.
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Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af
Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 73,8 mio. kr. for
2018.
Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:




Demografiske udfordringer
Aktuelle økonomiske udfordringer
Vedvarende økonomiske udfordringer

Ansøgningsfrist
Ansøgninger om tilskud skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest
den 3. august 2017, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne med udgangen af august 2017. Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen
indeholder tilstrækkelige oplysninger og begrundelser til brug for behandlingen af ansøgningen.
Ansøgning sker via www.indtast.dk, hvor navnet på ansøgningsskemaet er
Tilsk_pgf19_2018.
4.4. Tilskud til skattenedsættelser i 2018 inden for en ramme på 450 mio. kr.
For 2018 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2018 nedsætter
udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller
promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Tilskudsrammen for 2018 udgør
337,5 mio. kr. svarende til, at der kan ydes tilskud på 75 pct. af skattenedsættelser op
til i alt 450 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af
provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Tilskuddet beregnes
med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 450 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de
absolut set største beregnede tilskud.
Det beregnede provenutab korrigeres for de ændringer i kommunens medfinansiering
af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb, som følger af skattenedsættelsen. Hvis kommunen vælger selvbudgettering for 2018, indregnes overudligningsvirkningen fra og med 2018. Hvis kommunen vælger statsgaranti for 2018, indregnes overudligningsvirkningen først fra og med 2019. Efter budgetvedtagelsen for
2018 foretages beregningen en gang for alle for hele tilskudsperioden.
Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2019-2021 igen forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift
opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i
grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5
år være omfattet af den såkaldte ”frit lejde” bestemmelse, som fritager kommuner, der
tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en
skattestigning.
Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages med budget 2018.
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4.5. Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser
Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have
mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en
eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for
2018.
Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold:







Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen 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 skatteindtægterne.
Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for
kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering
af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en
andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge
af en samlet skatteforhøjelse.
Ansøgningsfrist
Ansøgningerne skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 1.
september 2017, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne
senest fredag den 15. september 2017.
Ansøgning sendes ved mail til skatansogninger@oim.dk.
5. Nærmere om lånepuljer for 2018
For 2018 er der afsat følgende lånepuljer:





250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.
500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Ansøgningsfrist for lånepuljer
Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne skal
være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest mandag den 7. august 2017.
Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2017.
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Ansøgning indtastes på www.indtast.dk.
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forventes at komme i betragtning ved fordeling af lånepuljerne.
Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at søge om lånedispensation til det samme
projekt fra flere puljer.
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.
5.1. Lånedispensation for 2018 målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
Der afsættes en lånepulje for 2018 på 250 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale.
Effektiviseringspotentialet vil blive opgjort som det oplyste driftsbesparelsespotentiale
set i forhold til den samlede forventede anlægsudgift til hele investeringen. For at sikre
en tilstrækkelig høj låneprocent, vil størrelsen på effektiviseringspotentialet indgå i
forbindelse med vurderingen af, om de ansøgte projekter falder inden for puljens formål.
Der vil kunne søges om puljebeløb maksimalt svarende til investeringsudgiften i op til
to år.
Ved ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse skal kommunen
oplyse, om anlægsinvesteringens forventede driftsbesparelsespotentiale, jf. nedenstående.
Ved ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse via www.indtast.dk
skal indtastes følgende oplysninger:






Projektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte anlægsinvesteringers:
A. Overordnet formål med projektet.
B. En periodiseret opgørelse af de forventede anlægsudgifter til hele investeringen (i 1.000 kr.)
C. Anlægsudgift, der forventes afholdt i 2018 (i 1.000 kr.).
D. Anlægsudgift, der forventes afholdt i 2019 (i 1.000 kr.).
E. En periodiseret opgørelse af de årlige driftsbesparelser ( i 1.000 kr.)
F. En periodiseret opgørelse af de forventede driftsbesparelser i pct. af de
nuværende driftsudgifter på området.
G. Evt. tidligere meddelt(e) eller overført(e) lånedispensation(er) til samme
projekt(er) i 2018 eller 2019.
Maksimalt lånebeløb for 2018 og 2019, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter i 2018 og 2019 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispensation(er) – til samme ovenstående anlægsudgift(er).
Kommunens ansøgte lånebeløb for 2018 og 2019 til anlægsudgifter(er) med
effektiviseringspotentiale.
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Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e).

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånEffektiv_2018.
5.2. Lånedispensation for 2018 målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
Der afsættes for 2018 en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større
strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånepuljen er tiltænkt vanskeligt
stillede kommuner, som har brug for at foretage større strukturelle investeringer.
Med investeringer på de borgernære områder forstås udgifter til anlæg inden for følgende områder:



Ældreområdet (funktion 0.25.18 i Budget- og regnskabssystem for Kommuner)



Undervisning og kultur (hovedkonto 3 i Budget- og regnskabssystem for
Kommuner)
Fx folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed,
folkeoplysning og fritidsaktiviteter eller regional udvikling vedr. uddannelse.



Sundhedsområdet (hovedkonto 4 i Budget- og regnskabssystem for Kommuner)



Sociale opgaver og beskæftigelse (hovedkonto 5 samt funktion 6.45.53 i Budget- og regnskabssystem for Kommuner)
Fx kommunens sociale opgaver, dagtilbud m.v. og beskæftigelsesindsats,
herunder jobcentre.

Ved ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse via www.indtast.dk
skal indtastes følgende oplysninger:








Projektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.
Forventede anlægsudgifter i 2018 til de ansøgte anlægsprojekter (i 1.000 kr.)
Evt. tidligere meddelt(e) eller overført(e) lånedispensation(er) til samme anlægsudgift(er) i 2018 (i 1.000 kr.)
Maksimalt lånebeløb for 2018, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter for
2018 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispensation(er) til
samme anlægsudgift(er).
Kommunens ansøgte lånebeløb for 2018 i alt til de(t) nævnte anlægsprojekt(er).
Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e).

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånBorg.nær_2018.
5.3. Lånedispensation for 2018 på det ordinære anlægsområde
Lånepuljen for 2018 på det ordinære anlægsområde udgør 200 mio. kr.
Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.
Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens aktuelle likviditet opgjort
efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2017, kommunens strukturelle underskud samt størrelsen på kommunens langfristede gæld.
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Lånepuljen kan anvendes til alle former for kommunale anlægsaktiviteter.
Ved ansøgning om lånedispensation via www.indtast.dk skal indtastes følgende oplysninger:








Projektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.
Forventede samlede anlægsudgifter i 2018 til hver af de ansøgte anlægsprojekter i hele 1.000 kr.
Evt. tidligere meddelt eller overført lånedispensation til samme projekt i 2018.
Maksimalt lånebeløb for 2018, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter for
2018 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispensation(er) til
samme anlægsudgift(er).
Kommunens ansøgte lånebeløb for 2018 i alt til de(t) nævnte anlægsprojekt(er).
Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e).

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånOrdinær_2018.
5.4. Lånedispensation for 2018 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede
kommuner
Der afsættes for 2018 en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af
likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Lånedispensationen kan udelukkende anvendes i 2018 og vil i henhold til praksis blive
meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.
Ved ansøgning om lånedispensation via www.indtast.dk skal indtastes følgende oplysninger:



Ansøgt lånebeløb for 2018 (i 1.000 kr.).
Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e).

Navnet på ansøgningsskemaet på www.indtast.dk er LånLavLikv_2018.
5.5. Adgang til overførsel af lånetilsagn til 2018
Ved overførsel af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til 2018 fra tidligere
år bemærkes, at lånedispensationer til konkrete anlægsaktiviteter automatisk kan
overføres til ét efterfølgende år, hvis de konkrete projekter er igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt i 2017, jf. lånebekendtgørelsens § 16, stk. 3.
Ansøgning om overførsel af lånedispensationer til 2018 i øvrige tilfælde skal være
Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 6. februar 2018.
Ansøgning fremsendes tilkomok@oim.dk.
Det skal bemærkes, at ansøgningerne alene kan forventes imødekommet i helt særlige tilfælde.
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forventes imødekommet.

12

6. Kontaktpersoner i Økonomi- og Indenrigsministeriet
Hvis der skulle være spørgsmål til ovennævnte forhold, kan der rettes henvendelse til
nedennævnte kontaktpersoner i Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. tabel 3.

Tabel 3
Oversigt over kontaktpersoner i Økonomi- og Indenrigsministeriet
Emne

Kontaktperson

Lånepuljer

Lars Døssing
Jonatan Kjældgaard Kristensen

Statsgaranti, tilskud og udligning

Nils Majgaard

Telefon

e-mail

41 85 10 47

ldss@oim.dk

41 85 12 83

jokk@oim.dk

41 85 14 49

nmj@oim.dk

Jensen
Bjarne Simonsen

41 85 14 48

Overgangsordning for 2018

Bjarne Simonsen

41 85 14 48

Beskæftigelsestilskud

Nils Majgaard

41 85 14 49

bs@oim.dk
bs@oim.dk
nmj@oim.dk

Jensen
Særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede

Jonatan Kjæld-

kommuner

gaard Kristensen
Bjarne Simonsen

Særtilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet

Lars Nørkjær

41 85 12 83

41 85 14 48
41 85 10 55

jokk@oim.dk

bs@oim.dk

lnn@oim.dk

Nielsen
Fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser

Nils Majgaard

og tilskud til skattenedsættelser

Jensen

41 85 14 49

nmj@oim.dk

Med venlig hilsen
Dorte Lemmich Madsen
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