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Corona-smitten raser lige nu over det meste af Europa. Mange lande er langt hårdere ramt 

end Danmark, og sundhedssystemer i lande, vi samarbejder tæt med, er meget pressede. 

Også Danmark er ramt af den nye bølge Corona-virus, og udviklingen kan ifølge Sund-

hedsmyndighedernes vurderinger hurtigt forværres, hvis der ikke gribes ind. Derfor har 

regeringen videreført og udvidet en række restriktioner, blandt andet en væsentlig skær-

pelse af forsamlingsforbuddet, der trådte i kraft den 26. oktober 2020. 

Når restriktionerne skærpes, skal hjælpen følge med. Forlængelse og udvidelse af restrik-

tionerne skal derfor også føre til bedre muligheder for økonomisk hjælp til de virksom-

heder, som er og bliver hårdt ramt af de nye restriktioner. Aftalepartierne er samtidig 

enige om, at skulle nogle af restriktionerne bortfalde i perioden, bortfalder også de dele 

hjælpepakkerne, der relaterer sig hertil. 

Det gælder fortsat, at virksomheder og selvstændige mv. under kompensationsordnin-

gerne skal være direkte eller indirekte omfattet af følgende begrænsninger: 

 Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud 

mv. 

 Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud).  

 Grænselukninger. 

 Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Aftalepartierne er på denne baggrund enige om følgende initiativer: 

 

1. Forlængelse af kompensations- og garantiordninger 

Følgende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021: 

 De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger og faste omkostninger 

light (inkl. kompensation for begrænsning i åbningstid og for leverandører til private 

fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private 

hjem). 

 Kompensationsordningen for arrangører. 

 Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herun-

der kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst og sæsonafhængige 

(inkl. kompensation for leverandører til virksomheder ramt af forbud mod at holde 

åbent og begrænsning i åbningstid samt for leverandører til private fester og sociale 

begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem). Herunder er 

aftalepartierne enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nr., fx 

professionelle musikere, lys- og lydudstyrsleverandører mv., omfattes også af de i 

dette punkt nævnte kompensationsordninger.  

 Garantiordningen i Rejsegarantifonden for pakkerejseudbydere. 

 Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder. 
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 Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje 1). 

 Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed (nødpulje 2). 

 Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. 

(nødpulje 3). 

 Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institu-

tioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kul-

turhuse (nødpulje 4). 
 

De generelle kompensationsordninger, som med denne aftale forlænges og justeres, om-

fatter også kultur- og idrætslivet. 

 

2. Udvidelse af kompensationsordninger  

2.1. Kompensation til virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud 

Aftalepartierne er enige om at udvide adgangen til de eksisterende kompensationsordnin-

ger for de virksomheder, selvstændige, freelancere og kombinatører mv., såvel som den 

del af kultur- og idrætslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 

personer. De vil fra den 26. oktober 2020 få adgang til kompensationsordningerne for 

selvstændige, freelancere og kombinatører mv. og faste omkostninger, såfremt de oplever 

en omsætningsnedgang relateret til forbuddet.  

I tillæg hertil er aftalepartierne enige om at give virksomheder, der er direkte leverandører 

til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere, der aflyses med henvisning 

til det skærpede forsamlingsforbud, adgang til de samme kompensationsordninger. For at 

være leverandør skal virksomheden have gentagne, direkte transaktioner, salg eller leve-

rancer til én eller flere virksomheder ramt af forsamlingsforbuddet. Det sikrer, at både 

leverandører af lyd og lys, busser samt taxaer mv. vil være omfattet af kompensations-

ordningerne, hvis de lever op til kravene til omsætningsnedgang samt de øvrige adgangs-

krav. 

Der vil blive arbejdet med en model, hvor administrationen med disse udvidelser bliver 

så smidigt som mulig for virksomhederne og så hurtig som muligt at sagsbehandle.  

Såfremt det lille forsamlingsforbud lempes eller skærpes frem mod den 31. januar 2021, 

er aftalepartierne enige om, at kompensationsordningen til virksomheder ramt af dette 

forbud som udgangspunkt vil fortsætte uændret, og at de adgangsgivende, målrettede re-

striktioner vil blive justeret op/ned i takt med skærmpelser/lempelser. 

 

2.2. Kompensation til virksomheder mv. ved forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00 

Aftalepartierne er endvidere enige om at give selvstændige og virksomheder mv., der 

oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang relateret til forbuddet mod at sælge al-

kohol efter kl. 22.00, adgang til kompensation via de gældende kompensationsordninger 
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for selvstændige og faste omkostninger fra den 26. oktober 2020. Der vil i den forbindelse 

blive taget højde for, at virksomheder ikke kan modtage kompensation for samme om-

kostning flere gange. 

 

2.3. Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder 

Aftalepartierne noterer sig, at en række erhvervsmæssige aktiviteter aflyses eller ikke af-

holdes som følge af COVID-19-restriktioner. Som følge heraf må en række virksomheder 

anses for de facto tvangslukkede. Dette gælder allerede for dele af nattelivet, men bør 

fremover også gælde for blandt andet messeaktivitet. Aftalepartierne er derfor enige om, 

at sådanne aktiviteter bør omfattes af Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om 

forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokali-

teter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det skal muliggøre, at virksomheder, 

der de facto er tvangslukket, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige 

og faste omkostninger på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder, ligesom 

virksomhederne kan sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke 

har omsætning. Dermed kan disse virksomheders aktiviteter siges at være i en form for 

”dvale”. 

Regeringen vil inden medio november se på, om der er andre erhvervsmæssige aktiviteter, 

der tilsvarende kan siges af være de facto tvangslukkede og ikke har omstillingsmulighe-

der, og som juridisk og administrativt vil kunne omfattes af lønkompensationen for de 

tvangslukkede. Regeringen vil inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet. 

Aftalepartierne bemærker desuden, at der er mulighed for, at tvangslukkede virksomhe-

der, fx diskoteker, der tidligere har omdannet sig til barer, kan omdanne sig tilbage til 

diskoteker, og dermed være tvangslukkede og få op til 100 pct. fra ordningerne for faste 

omkostninger og lønkompensationsordningen. Virksomhederne skal dog både før og ef-

ter omdannelsen leve op til kravene for at være tvangslukket samt begrunde, hvorfor de 

omdanner sig tilbage. 

 

2.4. Kompensation til leverandører til minkfarme 

Aftalepartierne er enige om at give virksomheder, der er faste leverandører til pelsdyrav-

lere, hvor besætningen slås ned, adgang til kompensationsordningen for selvstændige 

samt for faste omkostninger.  

Det vil i den forbindelse være et krav, at den selvstændige eller virksomheden kan doku-

mentere, at den ernærer sig ved at være leverandør til pelsdyravlere, hvis besætning er 

slået ned. Det kan fx være fodercentraler, dyrlæger samt kommercielle pelserier. 

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen lancerer en erhvervsfremmeindsats med fokus 

på udvikling af virksomheder, herunder leverandører, omfattet af restriktioner mod pels-
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dyravlere. Indsatsen skal have særligt fokus på at afdække eventuelle muligheder for ud-

vikling og omstilling af virksomhedernes forretning. Det kan omfatte indsatser målrettet 

omskoling af medarbejdere og beskæftigede i pelsdyrbranchen, samt omstilling af forret-

ningen til nye markeder m.v. 

 

2.5. Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), dag-

højskoler og Folkeuniversitet. 

Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at den folkeoplysende 

voksenundervisning (aftenskolerne) og daghøjskolernes samt Folkeuniversitetets aktivi-

teter ikke kan gennemføres i fuldt omfang eller på anden vis er påvirket.  

Der afsættes 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt delta-

gerbetaling eller ekstra udgifter, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet medfø-

rer, som er målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.  

De nærmere kriterier for kompensationsordningen fastlægges af aftalepartierne. 

Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler i kompensationsordningen og 

gøre status for ordningen i januar. 

 

3. Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger 

Det er fortsat hensigten, at den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger, 

hvor virksomheder kan få op til 80 pct. dækning, med de nuværende kompensationssatser 

kan forlænges, samt at tvangslukkende virksomheder uændret kan få op til 100 pct. kom-

pensation. Der vil være mulighed for at modtage kompensation på op til 30 mio. kr. pr. 

måned. Denne del af ordningen vil skulle statsstøttegodkendes efter den såkaldte ”krise-

bestemmelse”. 

Aftalepartierne er herudover enige om at gøre brug af den nye model, som statsstøttereg-

lerne åbner for, ved at åbne en kompensationsordning for faste omkostninger, hvor de 

mindre virksomheder – også inden for kultur- og idrætslivet – med op til 50 ansatte og 

med en omsætning på op til ca. 75 mio. kr. fra den 1. november 2020 vil få bedre kom-

pensationsmuligheder. 

Adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 

til 30 pct. Herudover vil kompensationsprocenterne for mindre virksomheder blive for-

højet, og den højeste sats vil således være 90 pct., jf. vedlagte bilag 1. De større virksom-

heder vil også få lavere adgangskrav og heraf følgende større kompensationsprocent, men 

kan som følge af EU-Kommissionens ændrede statsstøttevilkår maksimalt få 70 pct. kom-

pensation af faste omkostninger dækket. Der vil kunne gives kompensation på op til ca. 

22,3 mio. kr. pr. virksomhed ind til den 30. juni 2020. Det vil som i den gældende ordning 

for faste omkostninger skulle sikres ved efterregulering, at der kun gives kompensation 

for det faktisk lidte tab. 
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Når begge kompensationsordninger for faste omkostninger er åbne, kan virksomhederne 

vælge at benytte den mest relevante ordning. Det vil fortsat være sådan, at den samme 

omkostning ikke kan kompenseres mere end én gang. 

Kommissionen har vedtaget de nye regler om faste omkostninger i Temporary 

Framework pkt. 3.12 den 13. oktober 2020. Der er ikke offentliggjort nogen afgørelser 

efter bestemmelsen endnu. Derfor vil det skulle undersøges ved dialog med Kommissio-

nen og kontakt til andre medlemsstater, hvor grænserne for bestemmelsens anvendelses-

område går med særligt fokus på betydningen af egentlige restriktioner i modsætning til 

anbefalinger for retten til at yde støtte. Undersøgelsen vil blive forelagt aftalepartierne. 

 

4. Øget likviditet til erhvervslivet 

4.1. Genåbning af momslåneordning mv. for små og mellemstore virksomheder  

Et bredt flertal af Folketingets partier gennemførte i løbet af foråret 2020 en række tiltag, 

der giver virksomhederne likviditet, herunder en særlig låneordning for små og mellem-

store virksomheder. Den særlige låneordning indebar, at små og mellemstore virksomhe-

der, der har indbetalt moms med frist den 2. marts 2020 eller lønsumsafgift efter den 

såkaldte metode 4 med frist den 15. april 2020, i foråret kunne få udbetalt beløbet som et 

rentefrit lån. I foråret ansøgte små og mellemstore virksomheder om lån i den særlige 

låneordning for ca. 7 mia. kr., men de fleste små og mellemstore virksomheder søgte ikke.  

Navnligt små og mellemstore virksomheders likviditet er fortsat under pres. For at styrke 

deres likviditet er aftalepartierne enige om at genåbne låneordningen, så små og mellem-

store virksomheder, der ikke fik søgt i første omgang, får en ny chance for et rentefrit 

momslån i 2020. Det giver mulighed for godt 28 mia. kr. i øget likviditet til virksomhe-

derne. Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet for alle lån i ordningen til den 1. 

november 2021, og perioden, hvor loftet over skattekontoen er suspenderet, udskydes 

tilsvarende til den 1. november 2021. Suspenderingen giver mulighed for fleksibel tilba-

gebetaling. Virksomheder, der ansøgte om lån i foråret, vil ikke kunne søge igen. Genåb-

ning af låneordningen sker så hurtigt, det er muligt. 

 

4.2. Bedre lån til mindre virksomheder 

Aftalepartierne er enige om at forhøje garantiprocenten i de to SMV-garantiordninger i 

hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit fra 80 til 90 pct. Forhøjelsen af ga-

rantiprocenten vil gøre det lettere for virksomheder at låne i banken, da staten påtager sig 

en større del af risikoen ved det samlede udlån. Det gør det mindre risikabelt for bankerne 

at yde lån og muliggør flere finansieringer. Samtidig vil den øgede garantiprocent med-

føre større tab for staten, hvorfor den afsatte tabsramme øges.   
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4.3. Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden 

Aftalepartierne er enige om at forlænge rejseselskabernes mulighed for at trække på ga-

rantiordningen for Rejsegarantifonden. Aftalepartierne er derudover enige om, at den af-

satte tabsramme på 300 mio. kr. i Rejsegarantifonden forlænges tilsvarende forlængelsen 

af garantiordningen og derved dækker lån optaget indtil den 31. januar 2021.  

 

4.4. Styrkelse af eksportørernes konkurrencedygtighed og virksomhedernes likviditet 

Aftalepartierne er enige om at forlænge den statslige garantidækning for virksomhedernes 

handel og eksport, som står til at udløbe ultimo 2020, indtil den 30. juni 2021, og med 

mulighed for yderligere seks måneders forlængelse, hvis Corona-krisen fortsætter. Med 

ordningen sikres det, at virksomhederne fortsat har mulighed for at forsikre sig mod 

manglende betaling fra deres kunder, hvilket særligt kommer danske eksportvirksomhe-

der til gode. Der er i 2020 afsat en garantiramme på 30 mia. kr., heraf en tabsramme på 5 

mia. kr. til ordningen. 

 

4.5. Matchfacilitetsordning for iværksættere i de tidlige faser 

Der har været et betydeligt træk på matchfacilitetsordningen, der har til formål at under-

støtte nye virksomheder i de tidlige økonomisk sårbare faser, som også er blevet ramt af 

Covid-19. 

Aftalepartierne er enige om at udvide matchfinansieringsordningen for iværksættere i de 

tidlige faser med en samlet ramme på 500 mio. kr., heraf en tabsramme på 165 mio. kr. 

samt en statsgaranteret lånefacilitet til Vækstfonden på 335 mio. kr. 

Aftaleparterne noterer sig, at Vækstfonden i sine CSR-screeninger tager afsæt i FN's ret-

ningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt OECD's retningslinjer for multina-

tionale selskaber, som angiver principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Vækstfonden har en praksis, hvor den screener de Business Angels, der godkendes under 

ordningen, og stiller krav om ansvarlig virksomhedsadfærd med udgangspunkt i retnings-

linjerne. 

 

4.6. Turisme og hoteller 

Manglende likviditet og en svækket soliditet er pt. helt centrale udfordring i turisme- og 

oplevelseserhvervet. Genstartsfonden på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden, bør derfor ind-

rettes på en måde, så den også kan omfatte større, forbrugerrettede virksomheder, herun-

der i hotel- og restaurationsbranchen. Dette med henblik på, at genstartsfonden kan skabe 

grundlag for investeringer i blandt andet sunde SMV’er og små midcaps inden for tu-

risme- og oplevelsesvirksomheder. 
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5. Aktivitets- og omstillingspuljer mv. 

5.1. Løft til aktivitets- og foreningspulje 

Aftalepartierne er enige om at videreføre aktivitetspuljen samt tilføre yderligere midler 

hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler pr. 31. oktober 2020 og 

afsætte yderligere 150 mio. kr. i perioden den 1. november 2020 – den 31. december 

2020. Der afsættes 150 mio. kr. i perioden den 1. januar 2021 – den 31. januar 2021. De 

nuværende kriterier for puljen fastholdes.  

Aftalepartierne er desuden enige om, at der afsættes 15 mio. kr. til at gennemføre aktivi-

teter på biografområdet. Kriterier for puljen fastsættes nærmere under inddragelse af af-

talepartierne. Biograferne vil ikke kunne søge støtte til de samme aktiviteter fra både ak-

tivitetspuljen til kulturaktiviteter og fra de her afsatte midler. 

Breddeidrætten og foreningslivet vil fortsat have et støttebehov som følge af COVID-19-

restriktionerne. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte yderligere i alt 150 mio. kr. 

til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 

2020 – den 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne.  

Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler i puljerne og gør status løbende. 

 

5.2. Arbejdslegater til professionelle kunstnere 

Aftalepartierne er enige om at oprette en række arbejdslegater under Statens Kunstfond 

inden for en økonomisk ramme på 25 mio. kr. i 2021, som skal målrettes professionelle 

kunstnere, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation, fordi de 

ikke har kunnet opnå støtte over et fastsat beløb fra de generelle hjælpepakker i 2020. 

Legaterne skal sikre, at kunstnerne kan fortsætte deres kunstneriske virksomhed og ud-

folde deres kunst også under Corona-restriktioner og gerne til nye målgrupper eller mål-

grupper, der er forhindret i at deltage i kulturlivet på grund af Corona. Legaterne udmøn-

tes i første halvdel af 2021. Statens Kunstfond fastsætter de nærmere kriterier for lega-

terne. Disse kriterier forelægges aftalekredsen. 

 

5.3. Genstartsteam for kultur- og idrætslivet 

Regeringen har tidligere nedsat otte genstartsteams, der har afleveret anbefalinger, hvor-

efter regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 8. oktober 2020 har lanceret 

27 nye initiativer til at hjælpe dansk eksport igennem Corona-krisen. 

Med henblik på at understøtte dels at borgerne fortsat kan bruge kulturlivet på trods af 

begrænsninger, dels at kulturlivet og kunstnere forsat kan udfolde og udvikle sig, etable-

res der et genstartsteam for kultur- og idrætsliv. Ambitionen er, at kultur- og idrætsliv får 
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mulighed for udvikling og afprøvning af nye formater i form af konkrete cases og initia-

tiver, der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur- og idrætsliv kan udfolde 

og udvikle sig på trods af, at restriktioner forandrer vilkårene for aktører og borgere. Ar-

bejdet skal blandt andet understøtte kunstnernes omstillingsmuligheder samt styrke fæl-

lesskabet for borgerne i en tid, hvor sociale udfoldelsesmuligheder er begrænsede og at 

tiltrække nye målgrupper samt fastholde brugere ved nye tilbud om aktiviteter. De nye 

formater skal kunne rummes inden for de til enhver tid gældende restriktioner for at re-

ducere smittespredning.  

Kommissoriet for genstartsteamet drøftes mellem kulturministeren og aftalepartiernes 

kulturordførere. 

Der afsættes 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet i genstartsteamet. 

 

5.4. Genstartsteam for eksport 

Regeringen vil primo marts 2021 indkalde aftalepartierne til drøftelse af status på eksport-

erhvervenes situation og udsigter samt drøfte opfølgning med yderligere eksportrettet ind-

sats. Forud herfor vil regeringen invitere formændene for genstartsteamene til at drøfte 

deres vurdering af eksporterhvervenes situation. 

 

6. Arbejdsmarked og uddannelse 

6.1. Forlænget dagpengeret til ledige, der opbruger deres dagpengeret frem til den 1. 

november 2021 

Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og indtil 

den 1. november 2021, vil få forlænget deres dagpengeret med to måneder. Personer, der 

opbruger dagpengeretten, vil automatisk få forlænget dagpengeretten. Dagpengeretten 

kan kun forlænges én gang. 

Personer, der i perioden fra den 1. november 2020 og indtil ikrafttrædelsestidspunktet for 

det udmøntende lovforslag har opbrugt deres dagpengeret og har meldt sig ud af deres a-

kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge med virkning fra den 

1. november og to måneder fra denne dato. Det er en forudsætning, at de genindmelder 

sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode. 

 

6.2. Forlænget ret til sygedagpenge  

Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til sygedagpenge med tre måneder, således 

at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 

2021. 
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Udvidelsen vil ske ved, at sygedagpengemodtagere kan få forlænget deres sygedagpen-

geperiode med 3 måneder efter en midlertidig forlængelsesregel, hvis de når revurde-

ringstidspunktet, eller den nugældende forlængelse ophører, og udbetalingen ikke kan 

forlænges efter de almindelige regler, i perioden fra og med den 31. oktober 2020 til og 

med den 31. januar 2021.  

 

6.3. Genindførsel af suspension af 225-timersregelen  

Aftalepartierne er enige om at genindføre suspensionen af 225-timersreglen for kontant-

hjælpsmodtagere fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.  

Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden 

har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 ti-

mer.  

 

6.4. Styrket opkvalificering af ledige 

Aftalepartierne er enige om at styrke opkvalificeringen inden for områder med mangel på 

arbejdskraft. 

Aftalepartierne er enige om at tilføre yderligere 30 mio. kr. i 2021 til den regionale ud-

dannelsespulje, som sikrer, at ledige hurtigt og fleksibelt omstilles til nye job og brancher. 

Forslaget vil give flere ledige adgang til jobrettede kurser fra første ledighedsdag. Kurset 

skal fremgå af de regionale positivlister. Alternativt har den ledige ret til kurset, hvis der 

foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse. 

Der afsættes desuden 10 mio. kr. i 2021 til en ny ansøgningspulje, hvor brancheorganisa-

tioner, virksomheder med mangel på arbejdskraft, faglige organisationer og a-kasser kan 

søge om midler til koordinatorer, der udvikler og understøtter opkvalificeringsforløb. 

Kurserne skal gennemføres efter Job-VEU-modellen i tæt samarbejde med Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

COVID-19 betyder, at luftfartsselskaberne er økonomisk pressede, og Flyvebranchens 

Personale Union estimerer, at over 1.000 piloter er blevet afskediget under COVID-19. 

Aftalepartierne er derfor enige om at oprette en ny pulje på 20 mio. kr. i 2021 til finan-

siering af certificeringer for de piloter og flyveledere, der er afskediget siden den 11. 

marts 2020. Tilskuddet målrettes ledige kommercielle piloter og flyveledere, som er øko-

nomisk trængte og ikke har udsigt til en arbejdsgiverbetalt fornyelse af deres certifikater. 

 

6.5. Styrkelse af Omstillingsfonden 

Omstillingsfonden har til formål at give faglærte, der er i beskæftigelse, mulighed for 

deltagelse i akademi- og diplomuddannelser under Uddannelses- og Forskningsministe-
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riet. Under den aktuelle COVID-19-krise har der været et større træk på omstillingsfon-

den, og midlerne for 2020 er derfor opbrugt. Omstillingsfonden har blandt andet været 

relevant for hjemsendte medarbejdere, der har ønsket at opkvalificere og omstille sig. 

Aftalepartierne er enige om, at Omstillingsfonden tilføres 10 mio. kr. i 2020, hvor der 

også forventes at være et stort træk på fonden. 

  

6.6. SU-lån til studerende 

Aftalepartierne er enige om at genoptage de udvidede SU-lånemuligheder for elever og 

studerede frem til den 31. januar 2021.  

Det indebærer, at elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående 

uddannelser, herunder også studerende i lønnet praktik, vil have ret til at optage ekstra 

SU-lån og slutlån i november og december 2020 for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de 

gældende stipendie- og SU-lånemuligheder, samt at studerende, der under nuværende ud-

dannelse har modtaget SU men pt. hverken kan modtage SU eller slutlån, kan tildeles 

slutlån i tre måneder. 

 

6.7. Fristforlængelser for ph.d.er, der ikke kan færdiggøre ph.d. pga. COVID-19 

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 18 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af de 

ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at for-

længe som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Uddan-

nelses- og forskningsministeren udmønter midlerne på grundlag af indmeldinger fra uni-

versiteterne. 

 

7. Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer svarende til tilsynsafgift i 2020 

Aftalepartierne er enige om, at staten vil refundere de udgifter, som en forlystelsespark, 

der ejer et forlystelsesapparat, har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparatet i 

2020. 

Politiet giver tilladelse til drift af forlystelsesapparater som fx karruseller, rutsjebaner mv. 

Det indgår heri, at forlystelsesapparater som hovedregel skal synes hvert kalenderår, 

umiddelbart inden det tages i brug. Synet gennemføres af private virksomheder, der er 

godkendt hertil af Dansk Akkreditering. Udgifterne til synet afholdes af ejeren af forly-

stelsesapparatet.  

Midlerne udmøntes af Kulturministeriet under hensyntagen til den allerede afsatte pulje 

til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige og 

kunstnere mv., hvilket skal sikre, at der ikke udbetales kompensation for den samme ud-

gift flere gange. Det skønnes, at refusionen af udgifter i forbindelse med syn af forlystel-

sesapparatet vil medføre en merudgift på 20 mio. kr. i 2020. 

 

http://mio.kr/
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8. Varslingssystem og hjælpepakker 

Aftalepartierne noterer sig at regeringen snarligt vil præsentere et varslingssystem. Det 

kan give mere forudsigelighed. 

Aftalepartierne noterer sig endvidere, at en række ministerier allerede har nedsat COVID-

19-følgegrupper med partiernes ordførere, og at regeringen vil intensivere den løbende 

orientering af Folketinget om COVID-19-situationen. 

Aftalepartierne er enige om, at hvis restriktionerne fortsat består, så vil der også være 

behov for hjælpepakker. Det gælder for såvel hårdt ramte erhverv som for kultur-, idræts- 

og foreningsliv. Regeringen vil senest i januar 2021 drøfte planerne herfor med aftalepar-

tierne. 

 

9. Feriepenge 

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil indkalde til drøftelser vedrørende de reste-

rende, indefrosne feriemidler inden udgangen af november 2020. 

 

10. Videre proces 

Aftalen er en stemmeaftale. 

Der tages forbehold for statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor det påkræves. 

Regeringen vil sammen med arbejdsmarkedets parter primo november 2020 se på en for-

længelse af arbejdsfordelingsordningen herunder om ordningen kan gøres mere fleksibel 

og anvendelig. 

Aftalepartierne er enige om, at afklaringen om, i hvilket omfang man kan anvende ræk-

kevidden af det juridiske grundlag for EU-kommissionens henstilling af den 14. juli 2020 

vedrørende statslig finansiel støtte, skal ske hurtigst muligt og med hensigt om, at det sker 

inden udgangen af 2020. 

I forlængelse af Aftale om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, 

idræts- og kulturliv af 28. august 2020 blev der igangsat et arbejde i regi af sektorpartner-

skaberne med at undersøge, om restriktioner for dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv kan 

lempes sundhedsmæssigt forsvarligt. 

I lyset af udviklingen i smitten med COVID-19 i Danmark har aftalepartierne bag Aftale 

om yderligere kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder m.v. af 13. oktober 

2020 noteret sig, at færdiggørelsen af dette arbejde afventer, at en yderligere genåbning 

er sundhedsmæssigt forsvarlig. Aftalepartierne noterer sig, at drøftelser herom vil blive 

genoptaget, når det er sundhedsmæssigt forsvarlig med yderligere genåbning.  

Aftalepartierne noterer sig EU-rådshenstillingen om en koordineret tilgang til restriktio-

ner for den fri bevægelighed som reaktion på COVID-19-pandemien. Regeringen vil me-
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dio november 2020 have klarlagt, om det giver anledning til justeringer i den danske til-

gang til rejsevejledninger, herunder muligheden for regionale rejsevejledninger. Der ses 

også på den internationale udbredelse af COVID-19-pas, jf. aftalen om genstart af dansk 

eksport af 8. oktober 2020. Det er afgørende, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Før-

steprioriteten vil altid være danskernes sundhed, sikkerhed og tryghed. 
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Bilag 1 – Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger 

Forbedringen af kompensationsordningen for faste omkostninger fremgår af nedenstå-

ende tabel. 

Tabel 1. Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger 

Omsætningsnedgang Kompensationsprocent 

Nuværende 

(pct.) 

Lempet 

(pct.) 

Nuværende 

(pct.) 

Højere kompensations-

procent for små virk-

somheder 

Ændrede kompensations-

procent for store virk-

somheder  

35 30 25 40 40 

40 35 30 45 45 

45 40 35 50 50 

50 45 40 55 55 

55 50 45 60 60 

60 55 50 65 65 

65 60 55 70  

 

 

70 

 

70 65 60 75 

75 70 65 80 

80 75 70 85 

85 80 75 
90 

90 85 80 

Anm.: Store virksomheder har mindst 50 medarbejdere og en omsætning på mindst ca. 75 mio. kr. om året. 

 

Forbedringen ventes at kunne statsstøttegodkendes under Temporary Framework sektion 

3.12. Det bemærkes i den forbindelse, at den nye sektion 3.12 sætter et nominelt loft over 

kompensationen til store virksomheder på ca. 22,3 mio. kr. fra november 2020. Endvidere 

skal det ved efterregulering sikres, at der kun gives kompensation for det faktisk lidte tab. 


