
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til samtlige kommuner 
 

Forventet tidsplan for tilskudsudmelding og ansøgning om særtilskud/lån 

Processen med udmelding af tilskud og udligning og kommunernes budgetlægning er i 

år blevet ekstraordinært komprimeret. Regeringen har den 6. september 2019 indgået 

Aftale om kommunernes økonomi for 2020, og det er forventningen, at aftalen im-

plementeres gennem behandling af aktstykke på møde i Folketingets Finansudvalg 

den 24. september 2019.  

Under forudsætning af godkendelse af aktstykke den 24. september 2019 vil tilskuds-

udmeldingen for 2020 kunne finde sted senest den 25. september 2019. Samtidig vil 

kommunerne blive orienteret om de sædvanlige budgetforudsætninger, herunder op-

lysninger om skattepuljer. 

Allerede nu vil Social- og Indenrigsministeriet dog med dette brev beskrive de forven-

tede vilkår for ansøgning om særtilskud og lån for 2020. Udgangspunktet herfor er, at: 

 Der åbnes for indtastning af ansøgningsskemaer via www.indtast.dk den 16. 

september 2019. 

 Ansøgning om særtilskud og lånepuljer mv. vil først kunne godkendes den 25. 

september 2019 og skal være godkendt senest den 27. september 2019. 

 Der vil være tale om en mere fokuseret skriftlig ansøgning vedrørende særtil-

skud end i tidligere år bl.a. på grund af den meget stramme tidsramme for 

processen. 

 Social- og Indenrigsministeriet kan forventes at give svar på ansøgninger se-

nest den 7. oktober 2019.  

Brevets afsnit 1 sammenfatter ansøgningsfrister og oplysninger om, hvor ansøgningen 

skal afleveres.  

Afsnit 2 omhandler særlige tilskudsordninger og særtilskud, afsnit 3 omhandler låne-

puljer mv. og afsnit 4 omhandler adgang til overførsel af lånetilsagn.  

Relevante kontaktpersoner i Social- og Indenrigsministeriet fremgår af afsnit 5.  
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1. 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 

27. september 2019, 
kl. 24.00 

Frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt 
stillede kommuner 

Ansøgning via 
www.indtast.dk *) 

27. september 2019, 
kl. 24.00 

Frist for ansøgning om særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt 
stillede kommuner i hovedstadsområdet 

Ansøgning via 
www.indtast.dk *) 

27. september 2019, 
kl. 24.00 

Frist for ansøgning om lånepuljer for 2020 Ansøgning via 
www.indtast.dk *) 

7. februar 2020 Frist for ansøgning om overførsel af lånedispensation og/eller 
deponeringsfritagelse til 2020 fra tidligere år 
 

Ansøgning sendes til 
komok@oim.dk  

 

Anm.: *) Nærmere oplysninger vil fremgå på indtast.dk, hvor der forventes åbnet for indtastning den 16. september 2019. 

 

Ansøgning ved indtast.dk  
Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne for 

2020 samt internetansøgning om særtilskud for 2020 skal indtastes via 

https://www.indtast.dk (bemærk https, som indikerer, at der er tale om en sikker 

internetside).  

Praktiske oplysninger om www.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 tryk-

kes ”Logon”. Navn på ansøgningsskema fremgår nedenfor ved gennemgang af de enkelte lånepuljer og særtilskudspul-

jer for 2020. 

Kommunens brugernavn er ”ansog” efterfulgt af kommunenummer.   

Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet ”ansog101” 

Kodeord vil blive sendt i en separat mail.  

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

gelse samt ansøgninger om særtilskud for 2020.  

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. 

Ansøgning ved mail 
Kun i tilfælde af at www.indtast.dk ikke er tilgængelig, kan ansøgninger sendes på 

mail til de ansvarlige medarbejdere i ministeriet, jf. tabel 2. Ved indsendelsen af an-

søgninger på mail modtages en kvittering fra Social- og Indenrigsministeriet. Hvis en 

sådan ikke er modtaget senest 2 timer efter indsendelse af ansøgninger inden for al-

mindelig arbejdstid, bedes kommunen kontakte ministeriet.  

Ansøgninger skal sendes i word-format. 

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
mailto:komok@oim.dk
https://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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2. Nærmere om særlige tilskudsordninger og særtilskud 

2.1. Tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet  

Med forbehold for godkendelse af aktstykke, der udmønter økonomiaftalen med KL 

for 2020, vil særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 udgøre i alt 350 mio. kr. i 

2020. 

Social- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter 

ansøgning 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 udfordringer   

 Aktuelle økonomiske udfordringer 

 Vedvarende økonomiske udfordringer  

 Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpas-

nings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg 

De ekstra midler samt restpuljen af den permanente pulje vil blive fordelt efter kon-

krete ansøgninger om særtilskud efter § 16.  

Ansøgningsfrist 

Ansøgninger om tilskud skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 

27. september 2019, kl. 24.00. Ministeriet forventer at give svar på ansøgningerne 

den 7. oktober 2019. 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 ansøgningsskema-

et er Tilsk_pgf16_2020. 

2.2. Tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige øko-
nomiske vanskeligheder 

Den samlede tilskudspulje efter § 19 er på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for 

kommunerne i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse 

med fordelingen af særtilskud efter ansøgning efter udligningslovens § 19 angive de 

kriterier og hensyn, som der er blevet lagt til grund for fordelingen.   

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 Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 

27. september 2019, kl. 24.00. Ministeriet forventer at give svar på ansøgningerne 

den 7. oktober 2019. 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_2020.  

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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3. Lånepuljer for 2020  

For 2020 er der som led i økonomiforhandlingerne med KL for 2020 aftalt følgende 

lånepuljer: 

 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale 

 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investe-

ringer på de borgernære områder 

 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede 

kommuner 

Der afsættes herudover en lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. 

Ansøgningsfrist for lånepuljer 

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne skal 

være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 27. september 2019, kl. 

24.00.  Ministeriet forventer at besvare kommunernes ansøgning den 7. oktober 

2019. 

Ansøgning indtastes på www.indtast.dk. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfri-

sten 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 

konkrete 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. 

3.1. Lånedispensation for 2020 målrettet mod investeringer med et effektivise-
ringspotentiale 

Der er aftalt en lånepulje for 2020 på 250 mio. kr. til investeringer med et effektivise-

ringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. 

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 for-

mål.  

Der vil kunne søges om lånedispensation svarende til anlægsudgiften i 2020 og 2021 

Ved ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse skal kommunen 

oplyse, om anlægsinvesteringens forventede driftsbesparelsespotentiale, jf. nedenstå-

ende. 

Ved ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse via 

www.indtast.dk skal indtastes følgende oplysninger:  

 Projektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte anlægsinvesteringer:  

a. Overordnet formål med projektet 

b. Samlede anlægsudgifter for projektet 

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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c. En periodiseret opgørelse af de forventede anlægsudgifter til hele investe-

ringen (i 1.000 kr.) 

d. Anlægsudgift, der forventes afholdt i 2020 (i 1.000 kr.) 

e. Anlægsudgift, der forventes afholdt i 2021 (i 1.000 kr.) 

f. En periodiseret opgørelse af de årlige driftsbesparelser (i 1.000 kr.) 

g. Evt. tidligere meddelt(e) eller overført(e) lånedispensation(er) til samme 

projekt(er) i 2020 eller 2021 

 Maksimalt lånebeløb for 2020 og 2021, dvs. summen af oplyste anlægsudgif-

ter i 2020og 2021 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedi-

spensation(er) – til samme ovenstående anlægsudgift(er) 

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2020 og 2021 til anlægsudgifter(er) med 

effektiviseringspotentiale 

 Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e) 

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånEffektiv_2020. 

3.2. Lånedispensation for 2020 målrettet kommuner med behov for større struk-
turelle investeringer på de borgernære områder 

Der er for 2020 aftalt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 

strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånepuljen er tiltænkt vanske-

ligt stillede kommuner, som har brug for at foretage større strukturelle investeringer.  

Med investeringer på de borgernære områder forstås udgifter til anlæg inden for føl-

gende 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 kommu-

ner)  

 Sociale opgaver og beskæftigelse (hovedkonto 5 samt funktion 6.45.53 i bud-

get- og regnskabssystem for kommuner). Fx kommunens sociale opgaver, dag-

tilbud 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 2020 til de ansøgte anlægsprojekter (i 1.000 kr.) 

 Evt. tidligere meddelt(e) eller overført(e) lånedispensation(er) til samme an-

lægsudgift(er) i 2020 (i 1.000 kr.)  

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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 Maksimalt lånebeløb for 2020, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter for 

2020 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispensation(er) 

til samme anlægsudgift(er) 

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2020 i alt til de(t) nævnte anlægspro-

jekt(er) 

 Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e) 

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånBorg.nær_2020. 

3.3. Lånedispensation for 2020 på det ordinære anlægsområde  

Lånepuljen for 2020 på det ordinære anlægsområde vil udgøre 200 mio. kr.  

Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situati-

on.  

Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens aktuelle likviditet opgjort 

efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2020, kommunens strukturelle 

underskud samt størrelsen på kommunens langfristede gæld. 

Lånepuljen kan anvendes til alle former for kommunale anlægsaktiviteter. 

Ved ansøgning om lånedispensation via www.indtast.dk skal indtastes følgende op-

lysninger:  

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2020 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_2020. 

3.4. Lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede 
kommuner  

Der er for 2020 aftalt en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af li-

kviditeten i vanskeligt stillede kommuner.  

Lånedispensationen kan udelukkende anvendes i 2020 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 op-

lysninger:  

 Ansøgt lånebeløb for 2020 (i 1.000 kr.) 

 Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e) 

Navnet på ansøgningsskemaet på www.indtast.dk er LånLavLikv_2020.  
  

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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4.  Adgang til overførsel af lånetilsagn til 2020 

Ved overførsel af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til 2020 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 i 2019, jf. lånebekendtgørelsens § 16, stk. 3.  

Ansøgning om overførsel af lånedispensationer til 2020 i øvrige tilfælde skal være 

Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 7. februar 2020.  

Ansøgning fremsendes til komok@oim.dk. 

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

tilfælde.  

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forventes imødekommet. 

5. Kontaktpersoner i Social- og Indenrigsministeriet 

Hvis der skulle være spørgsmål til ovennævnte forhold, kan der rettes henvendelse til 

nedennævnte kontaktpersoner i Social- og Indenrigsministeriet, jf. tabel 2. 

Tabel 2  

Oversigt over kontaktpersoner i Social- og Indenrigsministeriet  

Emne Kontaktperson Telefon e-mail 

Særtilskud efter § 16 til særligt 
vanskeligt stillede kommuner 

Kristian Horsfeldt Jensen 72 28 25 78 kje@oim.dk  

Særtilskud efter § 19 til kommu-
ner i hovedstadsområdet 

Lars Nørkjær Nielsen 72 28 25 74 lnn@oim.dk  

Lånepuljer Lars Døssing (effektiviseringspuljen, jf. pkt. 3.1) 

Søren Herping (den borgernære pulje, jf. pkt. 3.2) 

Nicolai Pallisborg (det ordinære anlægsområde og 
styrkelse af likviditet, jf. hhv. pkt. 3.3 og 3.4) 

72 28 25 68 

41 85 14 57 

72 28 25 63 

ldss@oim.dk 

ssh@oim.dk 

npa@oim.dk 

Overførsel af lånetilsagn Nicolai Pallisborg  72 28 25 63 npa@oim.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Lemmich Madsen 

mailto:komok@oim.dk
mailto:kje@oim.dk
mailto:lnn@oim.dk
mailto:ldss@oim.dk
mailto:ssh@oim.dk
mailto:npa@oim.dk
mailto:npa@oim.dk

