
Vejledning om udarbejdelse af budget 

I forbindelse med ansøgning om støtte fra Social- og Integrationsministeriets puljer skal der i langt de fleste 

tilfælde udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Til udarbejdelse af budgettet for 

projektet skal skabelonen budgetskema anvendes. Du får adgang til skabelonen for budgetskemaet, når du 

går i gang med at ansøge om midler fra en af ministeriets puljer eller fra siden Min tilskudssag. 

 

Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til 

beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. 

 

Periodiserede budgetter 

For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves 

fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte 

udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, 

én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften 

til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. 

 

Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. 

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede 

eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster 

for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside 

www.moderniseringsstyrelsen.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.  

 

Enhedspriser 

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. 

indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster 

100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed 

udgifterne forventes afholdt.  

 

Transportudgifter 

Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: 

 

a. Offentlig transport. 

b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at 

udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. 

Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på 

Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.moderniseringsstyrelsen.dk. Taksten reguleres en gang om 

året og kan findes på www.sm.dk i afsnittet om Puljer. 

 

Materialeanskaffelser 

Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke 

overstige 50.000 kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører 

materialeanskaffelser. 

 

Noter til budgettet 

Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne 

fx er ”Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal 

dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels 

klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. 

 

Poster som ikke kan fremgå af budgettet 

Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 

http://www.moderniseringsstyrelsen.dk/
http://www.moderniseringsstyrelsen.dk/
http://www.ism.dk/


 

1. Uforudsigelige udgifter 

2. Overhead  

3. Administrationsbidrag  

4. Diverse 

 

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: 

 

 Projektets titel 

 Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer)  

 Ansøgers navn og adresse  

 

Moms 

Kommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af 

momsudligningsordningen og derfor skal alle udgifter i budgettet være ekskl. moms.  

 

 

 

 


