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SV: Høring opdatering af Program Budget Format og Guide to Programme Budget

Kære programorganisationer,
I forlængelse af fremsendelse af understående høring har vi fået et spørgsmål om hvornår de nye
omkostningskategorier skal implementeres for programmer med indsatsperiode 01‐01‐2020 – 31‐12‐2023.
CISU kan oplyse, at de nye omkostningskategorier efter krav fra UM skal implementeres fra 01‐01‐2022.
CISU og UM forhandler i efteråret 2021 om en overgangsordning for bevillinger med startdato før 01‐01‐2022 –
herunder også for de eksisterende programaftaler.
CISU forventer – og vil arbejde målrettet for – at overgangsordningen betyder, at programmer med indsatsperiode
01‐01‐2020 – 31‐12‐2023 kan indsende regnskab for 2021 (som indsendes i 2022) efter de nuværende
regler/format. Men vi forudser, der er en risiko for, at budgettet for 2022, og dermed også regnskabet, skal
udarbejdes efter de nye regler/omkostningskategorier.
I vil naturligvis blive orienteret så snart overgangsordningen er forhandlet færdig med UM, og vi har fuld forståelse
for det bøvl det måtte afstedkomme, hvorfor vi vil gøre vores bedste for at en overgangsordning kan håndteres
pragmatisk af alle parter.
Med venlig hilsen
CISUs ledelse og CISU program‐gruppe

Jacob Thorsen, rådgiver
Klosterport 4x, 3 sal, DK 8000 Aarhus C
Tel: +45 86120342
Dir: +45 69151973
E‐mail: jt@cisu.dk
www.cisu.dk
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Emne: Høring opdatering af Program Budget Format og Guide to Programme Budget
Kære programorganisationer,
Vi fremsender her til høring opdatering af Program Budget Format og Guide to Programme Budget for ansøgere til
2021 ansøgningsrunden.
Der er mulighed for at indsende høringssvar i perioden 29. april – 7. maj 2021 kl. 12.
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Alle høringssvar anmodes venligst begrænset til et sides notat (så vidt muligt), og skal sendes til jt@cisu.dk senest
den 7. maj 2021 kl. 12.
Høringsdokumenterne består af (klik på link for at downloade):
 Guide to Programme Budget 2021 (engelsk).
 Program Budget Format 2021 (engelsk).
Dokumenterne vil kun være tilgængelige på engelsk efter høring.
Når der indsendes kommentarer, skal det specificeres hvilken side/afsnit, der kommenteres på.
Vi ønsker kommentering på det indholdsmæssige (f.eks. afsnit der er uklare eller ønskes uddybet); ikke
grammatiske, stavefejl, slåfejl, kommatering m.v. Vi behandler ikke dokumenter med ”track changes”.
Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort på siden https://www.cisu.dk/hoeringprogram.
Væsentlige ændringer i opdaterede Program Budget Format 2021 og Guide to Programme Budget 2021:
 Implementering af ’cost categories’ jf. Annex I i Guide to Programme Budget 2021.
Bemærk venligst at implementering af ’cost categories’ sker efter krav fra UM, og denne del kan derfor ikke ændres.
Vi håber, at mange vil tage sig tid til at se på materialet og sende os inputs.
Til orientering lancerer vi de opdaterede programretningslinjer i løbet af maj måned.

Bedste hilsner
CISU program‐gruppe
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