
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til samtlige kommuner 
 
 

Korrigeret udmelding til brug for kommunernes budgetlægning for 2021 

Social- og Indenrigsministeriet har desværre konstateret, at der er sket en indlæs-

ningsfejl i forbindelse med opgørelsen til tilskudsudmeldingen, som er udsendt til 

kommunerne den 1. juli 2020. Fejlen er opstået som følge af en generel ændring i 

kommunernes kontoplan, så der fremover skal indlæses flere detaljer for at adskille 

konteringen af udgifter til blandt andet ældre og børn i kommunerne. Det har med-

ført, at en del af ældreudgifterne maskinelt er blevet indlæst som udgifter til børn 

(funktion 5.28.26 og funktion 5.30.26).  

Der udsendes hermed en korrigeret udmelding af tilskud og udligning for 2021 på 

baggrund af en korrigeret opgørelse af det demografiske udgiftsbehov. 

Til brug for kommunernes budgetlægning for 2021 udmeldes således hermed det 

statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2021.  

Brevets afsnit 1 omhandler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligningen, 

mens afsnit 2 giver en generel oversigt over ansøgning om særtilskud, skattejusterin-

ger og lån.  

Afsnit 3 indeholder et overblik over ændringerne i reformen af tilskuds- og udlignings-

systemet, afsnit 4 indeholder nærmere oplysninger om særlige elementer i udmeldin-

gen af tilskud og udligning og afsnit 5 nærmere oplysninger om ansøgning om særtil-

skud, skattejusteringer og lån. Relevante kontaktpersoner i Social- og Indenrigsmini-

steriet fremgår af afsnit 6 sidst i brevet. 

1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning 

Der fremsendes: 

1. Tilskudsbogen Kommunal udligning og generelle tilskud 2021, 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 2021 og i efter-

følgende tabeller grundlaget for tilskudsopgørelsen, herunder de statsgarante-

rede tilskuds- og udligningsbeløb. Tabeldelen indeholder også midtvejsregule-

ringen af statstilskuddet for 2020. For 2018 har 15 kommuner valgt selvbud-
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gettering, og der foretages derfor efterregulering af tilskud og udligning for til-

skudsåret 2018. Tilskudsbogen for 2021 sendes pr. mail og offentliggøres på 

ministeriets hjemmeside.  

2. 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.  

3. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og 

kirkeskat for 2021. 

4. Regneark med tilskud og udligning for 2021. 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. 

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 

6. august 2020 Frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt 
stillede kommuner 

Ansøgning via www.ind-
tast.dk *) 

12. august 2020 Frist for ansøgning om lånepuljer for 2021 Ansøgning via www.ind-
tast.dk *) 

20. august 2020 Frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser Ansøgning via 
skatansogninger@sim.dk 

4. september 2020 Frist for ansøgning om tilskud til skattenedsættelser Ansøgning via 
skatansogninger@sim.dk 

5. februar 2021 Frist for ansøgning om overførsel af lånedispensation og/eller 
deponeringsfritagelse til 2021 fra tidligere år 
 

Ansøgning sendes til ko-
mok@sim.dk  

 

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

 

Ansøgning ved indtast.dk  

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne for 

2021 samt internetansøgning om særtilskud for 2021 skal indtastes via 

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

ternetside).  

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

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
mailto:skatansogninger@sim.dk
mailto:skatansogninger@sim.dk
mailto:komok@sim.dk
mailto:komok@sim.dk
https://www.indtast.dk/
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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 særtilskudspulje 

for 2021. 

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 2021.  

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 24 timer efter indsendelse af ansøgninger inden for al-

mindelig arbejdstid, bedes kommunen kontakte ministeriet.  

Ansøgninger skal sendes i word-format. 

3. Reform af udligningssystemet 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en 

grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. 

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskat-

ningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet 

strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle 

landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udlig-

ningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt under-

skud er afskaffet. 

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et 

statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system 

blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige 

udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af blok-

tilskuddet. Fremover fordeles bloktilskud for sig efter indbyggertal, mens de mellem-

kommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer. 

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktil-

skuddet er tilsvarende forhøjet. Desuden er der indført en særlig kompensationsord-

ning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen.  

Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. 

http://www.indtast.dk/
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Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordningsordninger, 

herunder udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. 

indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen indføres endvidere 

en udligning af dækningsafgift fra offentlige ejendomme. 

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målret-

tede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et 

nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud 

til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger. 

Samtidig er den eksisterende hovedstadspulje efter udligningslovens § 19 omlagt og 

udvidet.  

4. Nærmere om udmeldingen af tilskud og udligning  

4.1. Bloktilskuddet for 2021  

Bloktilskuddet for 2021 er fastsat til i alt 92,2 mia. kr., jf. aktstykke 233 af 25. juni 

2020.  

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. 91,4 

mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal, jf. tabel 1. 

Tabel 2  

Bloktilskud 2021 – foreløbig tilskuds- og udligningsopgørelse for 2021 

 Mio. kr. 

Bloktilskud ifølge Finansudvalgets aktstykke, jf. aktstykke 233 af 25. juni 2020  92.216,6 

Heraf:  

 Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 323,2 

 Kommunal andel af udgifterne til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 507,5 

 Bloktilskud i alt til fordeling efter indbyggertal 91.385,9 

- Heraf betinget bloktilskud vedrørende service- og anlæg 4.000,0 
 

 

4.2. Finansieringstilskud 

Gennem en række år er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi af-

talt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er 

finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 

2020, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. 

4.3. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og 

yderkommuner. Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr., hvor 0,5 

mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af 

det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med 

den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den bag-

grund 1.522,5 mio. kr. i 2021. 

Tilskuddet ydes til 36 kommuner. Tilskuddet er baseret på faste kriterier, dog opdate-

ret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. 



 

 5 

4.4. Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 

Med det nye udligningssystem er den tidligere hovedstadspulje omlagt til et nyt tilskud 

til udsatte hovedstadskommuner, jf. udligningslovens § 19. 

Tilskudsrammen udgør 604,6 mio. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt fra og 

med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Ram-

men udgør på den baggrund 613,7 mio. kr. i 2021.  

Tilskuddet ydes til 15 kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet er baseret på faste 

kriterier, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. 

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til finansieringen af tilskuddet med 

0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag for 2020. Kommuner i hovedstads-

området, hvis beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 er større end 120 pct. af det 

gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsom-

rådet, yder et ekstra bidrag på 1 pct. af den del af kommunens beskatningsgrundlag, 

der overstiger 120 pct. af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 

2020 for kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget reguleres årligt med udviklin-

gen i den samlede tilskudsramme, dvs. med pris- og lønudvikling for den kommunale 

sektor. 

4.5. Tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår  

Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 17 udgør for 2021 323,2 mio. kr.   

Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren 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 2021 fremgår af denne tilskudsudmelding. Puljen er fordelt 

af social- og indenrigsministeren efter de ovennævnte kriterier. Kommunerne skal så-

ledes ikke søge om tilskud efter denne pulje.  

4.6. Særlig kompensationsordning for tab 

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæs-

sigt tab. Tabet skyldes omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt 

udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordnin-

gen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejen-

domme samt justering af selskabsskatteandel.  

Ordningen kompenserer kommuner med tab på over 0,15 pct. af kommunens beskat-

ningsgrundlag, hvis kommunen har et beskatningsgrundlag under 180.000 kr. pr. ind-

bygger, henholdsvis tab på over 0,40 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, hvis 

kommunen har et beskatningsgrundlag over 180.000 kr. pr. indbygger. Tilskuddet fi-

nansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Kompensationsordnin-

gen er beregnet en gang for alle. 

4.7. Overgangsordning vedrørende udligningsreformen 
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Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en over-

gangsordning, hvor reformens virkninger indfases over en årrække, således at refor-

men er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgø-

relse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen. 

4.8. Nye særtilskud som led i udligningsreformen 

Med reformen indføres et særtilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øre-

sundsregionen efter udligningslovens § 16 a. Tilskuddet er fastsat til samlet 100 mio. 

kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt fra og med 2021 med den forventede pris- 

og lønudvikling for den kommunale sektor, således at det i 2021 udgør 101,5 mio. kr. 

Tilskuddet omfatter Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Københavns, Tårnby, Glostrup og 

Helsingør Kommuner. 

Desuden indføres et særtilskud til kommuner med boligområder med særlig høj krimi-

nalitet efter udligningslovens § 16 b. Tilskuddet er fastsat til samlet 90 mio. kr. i 2020-

niveau og reguleres én gang årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønud-

vikling i den kommunale sektor, således at det i 2021 udgør 91,4 mio. kr. Tilskuddet 

omfatter Københavns, Høje-Taastrup, Helsingør, Køge, Slagelse, Odense, Esbjerg, Kol-

ding og Aarhus Kommuner. 

Der skal ikke ansøges om disse særtilskud. 

4.9. Styrkelse af forsikringsordning for forsikrede ledige 

Efter udligningslovens § 23 b ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i 

bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal i året før tilskudsåret til 

1. kvartal i tilskudsåret overstiger udviklingen i landsdelen tillagt et vist niveau, som til 

og med midtvejsreguleringen for 2020 udgør 5 procentpoint. 

Med udligningsreformen er ordningen fra og med midtvejsreguleringen for 2021 vide-

reført men ændret sådan, at tilskud gives til de kommuner, hvor udviklingen i bruttole-

digheden for forsikrede ledige ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i lands-

delen som helhed. 

4.10. Videreførsel og forhøjelse af særligt ø-tilskud 

Efter udligningslovens § 21, stk. 2, ydes tilskud til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner. 

Med udligningsreformen er det samlede tilskud på 88,1 mio. kr. for 2020 forhøjet med 

60 mio. kr. til 148,1 mio. kr. Tilskudsforhøjelsen fordeles med 20 mio. kr. hver til 

Læse, Samsø og Ærø Kommuner. For 2021 udgør tilskuddet 150,4 mio. kr. 

4.11. Bagudrettet kompensation for tab før revision af Uddannelsesstatistikken 

Efter udligningslovens § 17 f ydes i 2021 og 2022 et tilskud til de kommuner, som bag-

udrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår 

i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 

2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. 

 4.12. Nedsættelse af den kommunale andel af selskabsskatten 

Med udligningsreformen øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den 

kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 pct. til 

14,24 pct. - og samtidig løfte kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsva-

rende.  

4.13. Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 
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Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det 

kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommunens tilskud 

eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens pro-

venu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennem-

snitlige provenu pr. indbygger. 

4.14. Nye regler om nedsættelse af statstilskuddet som følge af indtægter fra 
parkering  

Som led i udligningsreformen, er modregningsordningen vedr. parkeringsindtægter 

ændret med virkning fra og med modregningen vedr. indtægterne i regnskab 2019. 

Fremover omfatter modregningen alene indtægter fra betalingsparkering, der oversti-

ger et loft på 320 kr. pr. indbygger.  

4.15. Særlige forhold vedr. midtvejsreguleringen for 2020 

I 4. kvartal 2020 afregnes midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2020. Heri ind-

går bl.a. regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse 

for 2020. 

Udbetalingen af den del af midtvejsreguleringen på i alt 3.220,6 mio. kr., der vedrører 

midtvejsregulering af overførsler m.v. og kompensation for de kommunale udgifter, 

herunder lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler, til håndtering af COVID-

19, er dog ekstraordinært fremrykket til den 1. september 2020. Ligeledes er udbeta-

lingen af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio. kr. ekstra-

ordinært fremrykket til den 1. september 2020.  

Hertil indgår i denne tilskudsudmelding særtilskud for i alt 160 mio. kr., der vedrører 

initiativer i forbindelse med COVID-19, den 1. september 2020. 

Der henvises nærmere til kapitel 6 i tilskudsbogen. 

For så vidt angår kompensation på færgeområdet, vil Social- og Indenrigsministeriet 

ultimo august indhente oplysninger hos de berørte kommuner med henblik på at op-

gøre de realiserede nettomerudgifter inden for en nærmere fastlagt tidsperiode. 

4.16. Beskæftigelsestilskuddet opgøres til og med efterreguleringen 2020 

Med udligningsreformen afskaffes beskæftigelsestilskuddet med virkning fra tilskuds-

året 2021. Midtvejsreguleringen og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 

2020 gennemføres efter hidtil gældende regler.  

4.17. Grundbidrag på udviklingsområdet 

For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bi-

dragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger. Reguleringen er 

fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2020-2021 på 1,3 

pct. 

Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes 

Social- og Indenrigsministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar 2021, der 

fremgår af tilskudsbogens tabel 10. 

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 2021 er fastsat i bekendtgø-

relse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for 2021. Efter reg-

lerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af udviklingsbidraget til So-

cial- og Indenrigsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne 

med 1/12 hver måned i tilskudsåret. 

5. Nærmere om ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån 

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

Med udligningsreformen er særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 permanent 

forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. For 2021 udgør tilskuddet 355,3 

mio. kr. 

Social- og Indenrigsministeriet 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  

 Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpas-

nings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg 

Puljerne vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger om særtilskud efter § 16.  

Ansøgningsfrist 

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

6. august 2020. 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_2021. 

5.2. Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse 

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af ind-

komstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte ind-

komstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Samtidig etableres to til-

skudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstskatten under ét 

holdes i ro.  

De individuelle rammer til forhøjelser af indkomstskatten for perioden 2021-2025 føl-

ger de årligt indfasede tab som følge af udligningsreformen for perioden 2021-2025. 

Se vedlagte tabel. Ønsker kommuner at forhøje indkomstskatten for det kommende 

budgetår, indsendes en ansøgning til Social- og indenrigsministeriet forud for budget-

lægningen. 

For 2021 gælder det, at hvis ikke alle kommuner ansøger om skatteforhøjelser sva-

rende til tabet i udligningsreformen, prioriteres en evt. restramme til de få kommuner, 

som foruden de største tab i udligningsreformen har de største nettotab som følge af 

http://www.indtast.dk/
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de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistik og 

det aldersbestemte udgiftsbehov, som udløber i 2021. Ønsker de pågældende kommu-

ner at komme i betragtning til en evt. restramme skal det fremgå af ansøgning om 

skatteforhøjelse. 

For perioden 2021-2025 etableres en generel tilskudsordning til kommuner, som gen-

nemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten, uden forhøjelser af andre skatter. 

Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 

pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Samtidig etableres en tilskuds-

ordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gen-

nemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse 

af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 pct. af provenutabet for skatte-

nedsættelser ned til 26,3 pct. 

Ønsker kommuner at komme i betragtning til tilskud til at nedsætte indkomstskatten 

indsendes en ansøgning til Social- og indenrigsministeriet forud for budgetlægningen. 

Der vil årligt højst kunne tildeles en ramme til skattenedsættelser med tilskud sva-

rende til den tildelte ramme til forhøjelser for samme år. Der vil ved fordelingen af 

rammen til skattenedsættelser bl.a. blive lagt vægt på, at skatten sættes ned i kommu-

ner med en høj skatteprocent.  

Det skal samtidig oplyses, at indkomstskatten fremover kan udskrives med 2 decima-

ler, og at ”frit lejde” er nulstillet. Der vil med nedsættelser fra budgetåret 2021 kunne 

optjenes frit lejde ved nedsættelser, men ikke i de år, tillagt et år, hvor der ydes tilskud. 

Ansøgningsfrist    

Ansøgninger om at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser 

vedr. tab i udligningsreform samt om andel i evt. uudnyttet ramme for 2021 skal være 

Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 20. august 2020. Ministeriet 

vil give svar på ansøgningerne primo september måned.  

Ansøgninger om tilskud til skattenedsættelser skal være Social- og Indenrigsministe-

riet i hænde senest den 4. september. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne 

hurtigst muligt og inden udgangen af september måned.  

Ansøgninger sendes ved mail til skatansogninger@sim.dk. 

5.3. Lånepuljer for 2021  

For 2021 er afsat 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 

 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 12. august 2020, kl. 

24.00. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved 

udgangen af august 2020.  

mailto:skatansogninger@sim.dk
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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. 

Lånedispensation for 2021 målrettet mod investeringer med et effektiviserings-
potentiale 

Der er aftalt en lånepulje for 2021 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 2021 og 2022. 

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.ind-

tast.dk skal indtastes følgende oplysninger:  

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

a. Overordnet formål med projektet 

b. Samlede anlægsudgifter for projektet 

c. En periodiseret opgørelse af de forventede anlægsudgifter til hele investe-

ringen (i 1.000 kr.) 

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

e. Anlægsudgift, der forventes afholdt i 2022 (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 2021 eller 2022 

 Maksimalt lånebeløb for 2021 og 2022, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter 

i 2021 og 2022 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispen-

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

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2021 og 2022 til anlægsudgifter(er) med 

effektiviseringspotentiale 

 Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e) 

Navnet på ansøgningsskemaet i www.indtast.dk er LånEffektiv_2021. 

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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Lånedispensation for 2021 målrettet kommuner med behov for større struktu-
relle investeringer på de borgernære områder 

Der er for 2021 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 kom-

muner). Fx folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virk-

somhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter eller regional udvikling vedr. ud-

dannelse  

 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.ind-

tast.dk skal indtastes følgende oplysninger:  

 Projektnavn(e) og kortfattet beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter 

 Forventede anlægsudgifter i 2021 til de ansøgte anlægsprojekter (i 1.000 kr.) 

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

lægsudgift(er) i 2021 (i 1.000 kr.)  

 Maksimalt lånebeløb for 2021, dvs. summen af oplyste anlægsudgifter for 

2021 fratrukket evt. tidligere meddelt(e) og overført(e) lånedispensation(er) til 

samme anlægsudgift(er) 

 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2021 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_2021. 

Lånedispensation for 2021 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 situa-

tion.  

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

efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2021, kommunens strukturelle un-

derskud 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 oplys-

ninger:  

http://www.indtast.dk/
http://www.indtast.dk/
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 Kommunens ansøgte lånebeløb for 2021 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_2021. 

Adgang til overførsel af lånetilsagn til 2021 

Ved overførsel af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til 2021 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 2020, jf. lånebekendtgørelsens § 16, stk. 3.  

Ansøgning om overførsel af lånedispensationer til 2021 i øvrige tilfælde skal være So-

cial- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 5. februar 2021.  

Ansøgning fremsendes til komok@sim.dk. 

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

tilfælde.  

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forventes imødekommet. 

6. 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 3  

Oversigt over kontaktpersoner i Social- og Indenrigsministeriet  

Emne Kontaktperson Telefon e-mail 

Statsgaranti, tilskud og udlig-
ning 

Lars Nørkjær Nielsen 

Bjarne Simonsen 

72 28 25 74 

72 28 25 71 

lnn@oim.dk 

bs@oim.dk 

Særtilskud efter § 16 til særligt 
vanskeligt stillede kommuner 

Anders Callesen 72 28 25 73 anca@oim.dk 

Ramme til skatteforhøjelser og 
tilskud til skattenedsættelser 

Lars Døssing 72 28 25 68 ldss@oim.dk 

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

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

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Lemmich Madsen 
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