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Corona-situationen er fortsat alvorlig, og Danmark befinder sig på det højeste risikoniveau i det nationale varslingssystem. Nye og mere smitsomme virusvarianter giver anledning til bekymring. Derfor har regeringen for at sikre fortsat kontrol med pandemien
videreført de skærpede restriktioner til og med den 28. februar 2021.
Regeringen og Folketingets partier har gennem hele krisen haft fokus på at holde hånden
under danske virksomheder og selvstændige. Derfor betyder forlængelsen af de
sundhedsmæssige restriktioner også forlængelse af hjælpepakkerne. Erhvervs-, kulturog idrætslivet har således adgang til at søge de generelle kompensationsordninger under
de nuværende skærpede restriktioner.
De forlængede restriktioner betyder dog udfordringer for erhvervslivet. For at imødekomme disse udfordringer er aftalepartierne enige om at gennemføre en række målrettede tiltag, der skal modgå risikoen for butiksdød og holde hånden under forretninger og
erhvervsdrivende og derved også de arbejdspladser, som de skaber.
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har foretaget en justering af den gældende undtagelse fra nedlukningen i detailhandlen, som tillader, at de lukkede detailhandlende kan
tilbyde kunderne at handle via click & collect, således at der ikke længere stilles krav
om forudbetaling men alene om forudbestilling.
Det er lykkedes at få gennemført en væsentlig forhøjelse af EU’s statsstøtteloft for, hvor
meget en enkelt virksomhed kan få i kompensation. Dette er til gavn for mange danske
virksomheder og arbejdsplader. Aftalepartierne noterer sig desuden, at regeringen fortsat
arbejder aktivt for, at de facto lukkede virksomheder kan omfattes af den danske statsstøttegodkendelse efter krisebestemmelsen.
Aftalepartierne er enige om følgende:
1. Forhøjelse af loftet for selvstændige
Den nuværende lange nedlukning gør det sværere for mange selvstændige og små virksomheder. Aftalepartierne er derfor enige om at øge kompensationen til de selvstændige.
Derfor forhøjes loftet for kompensationsordningen under selvstændigordningen. For
selvstændige, der har ansatte, forhøjes loftet til 33.000 kr. om måneden med henblik på
blandt andet at kunne give bedre kompensation af de meromkostninger, der følger af at
have ansatte samt andre meromkostninger. For andre selvstændige forhøjes loftet til
30.000 kr. til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.
Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om
måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
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Tro-og-love-erklæringen kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen af kompensationsordningen, hvor der vil være krav om revision. Det bemærkes, at modellen gælder
for selvstændige, men forhøjelsen af loftet omfatter ikke medarbejdende ægtefæller. De
øvrige generelle krav og betingelser for selvstændigordningen vil fortsat være gældende.
Forhøjelsen af kompensationsloftet gælder fra den 9. december 2020.
2. Justering af omsætnings- og indkomstgrænse i kompensationsordninger for selvstændige mv.
I kompensationsordningerne for selvstændige mv. gælder på nuværende tidspunkt et
krav om, at ansøgeren skal have haft en omsætning hhv. indkomst på minimum 10.000
kr. i gennemsnit pr. måned i referenceåret, omsætnings- hhv. indkomsttabet måles op
imod. Flere selvstændige, som er hårdt ramt af krisen, har dog vanskeligt ved at komme
ind i ordningen på grund af kravet om 10.000 kr. om måneden.
For at udvide adgangen til kompensationsordningerne er aftalepartierne enige om at
sænke omsætnings- og indkomstgrænsen i kompensationsordningerne for selvstændige,
freelancere og kombinatører til 8.000 kr. Denne forbedring gælder også for den midlertidige kunststøtteordning.
Justeringen gælder fra den 9. december 2020.
3. Forbedring af kompensationsordningen for faste omkostninger
Aftalepartierne er enige om en række forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger. Der er tale om følgende forbedringer:
3.1. Ændret frist for kompensation for bindende aftaler om markedsføring mv.
Aftalepartierne er enige om at flytte fristen for, hvornår bindende aftaler om markedsføring mv. skal være indgået fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020. Herved kan
virksomheder, der i god tro har indgået bindende aftaler om fremtidig markedsføring,
opnå kompensation for disse via ordningen for faste omkostninger.
3.2. Udvidelse af kompensationsmuligheder for leverandører til offentlige arrangementer
Kompensationsmulighederne for leverandører til offentlige arrangementer med mindst
50 deltagere udvides. Hidtil har disse arrangementer ikke været omfattet af de målrettede
restriktioner. Udvidelsen vil derfor være relevant, når de målrettede kompensationsordninger erstatter de generelle, og grænsen for forsamlingers størrelse lempes.
3.3. Lempelse af adgangskrav for virksomheder ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning
Det har hidtil været et krav under den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger, at virksomheder, der driver rejsebureauer mv., for at kunne få kompensation,
skulle være medlem af Rejsegarantifonden.
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Aftalepartierne er enige om at lempe adgangskravet til den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning, således at rejsebureauer, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden, fordi de kun
udbyder enkeltelementer som hoteller eller flybilletter, også kan blive omfattet.
4. Pulje til sæsonbetonede varer
Nedskrivninger på letfordærvelige varer med en holdbarhed under en måned kan kompenseres via ordningen for faste omkostninger. Desuden kompenseres alle letfordærvelige varer, hvis holdbarhed udløber i perioden, hvor en virksomhed er tvangslukket.
Der er dog en række sæsonafhængige letfordærvelig varer, hvis udløbsdato vil være senere end ophøret af restriktioner, men som ikke vil kunne sælges før, at en ny sæson
starter. Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til kompensation for sådanne letfordærvelige sæsonbetonede varer. Der vil være et loft over kompensation pr. virksomhed på 200.000 kr.
Der afsættes en pulje på 35 mio. kr. med mulighed for forlængelse. Aftalepartierne vil
modtage en opgørelse over forbruget på puljen primo maj 2021.
5. Videreførelse af kompensations- og garantiordninger samt øvrige puljer mv.
De historisk store hjælpepakker, som et bredt flertal af Folketingets partier har etableret
samt forlænget og udvidet af flere omgang, har til formål at holde hånden under dansk
erhvervs-, kultur- og idrætsliv igennem corona-krisen.
Aftalepartierne er enige om at videreføre de generelle og målrettede kompensations- og
garantiordninger samt arbejdsmarkedsinitiativer, såfremt de skærpede restriktioner forlænges efter den 28. februar 2021. Hvis de nuværende skærpede restriktioner fortsat gælder i marts og april 2021, vil hjælpepakkerne blive forlænget tilsvarende. Det omfatter
også søsterordningerne på kultur- og socialområdet.
5.1. Forlængelse af generelle kompensationsordninger
 Kompensationsordninger for faste omkostninger, herunder light-ordningen (inkl. tilsvarende ordninger på Kultur- samt Social- og Ældreministeriets område)
 Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste
kultur- og idrætsarrangementer
 Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder
den midlertidige kunststøtteordning
 Nødpulje 1-4 på kulturområdet
Såfremt de generelle kompensationsordninger forlænges, vil udgifterne forbundet hermed stige. Hvis de skærpede restriktioner lempes, erstattes de generelle kompensationsordninger derimod af de målrettede kompensationsordninger.
5.2. Videreførelse af puljer
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I tillæg til de målrettede og generelle kompensationsordninger har aftalepartierne af flere
omgange etableret og tildelt yderligere midler til forskellige puljer, som skal skabe aktivitet i trængte dele af dansk erhvervs- og kulturliv.
En del af disse midler er udbetalt til virksomheder, som på grund af de skærpede restriktioner ikke har haft mulighed for at anvende midlerne.
På denne baggrund er aftalepartierne enige om at videreføre de gældende puljer målrettet
erhvervs- og kulturaktivitet, såfremt der fortsat er restriktioner i marts og april 2021. Det
indebærer, at perioden for anvendelse af de udbetalte midler forlænges. Dette omfatter:





Aktivitetspuljen til restauranter, caféer og barer mv.
Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter, biografpuljen og museumspuljen
Foreningspuljen, som tilføres yderligere midler i perioden
Ordninger for tabt deltagerbetaling for folkehøjskoler og folkeoplysning videreføres
frem til og med april 2021 på gældende vilkår, jf. Aftale om hjælp til folkehøjskoler
og folkeoplysningen af 19. januar 2021

5.3. Forlængelse af ordningerne i EKF og Vækstfonden
For at give virksomhederne sikkerhed om fortsat adgang til likviditet gennem de statslige
garanti- og låneordninger forlænges følgende ordninger frem til og med april 2021:
 Garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit for udlån til
SMV'er samt større virksomheder.
 COVID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfonden til iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder.
Forlængelsen af COVID-19-matchfinansieringsordningerne bevirker, at tabsrammerne
udvides. Derudover forhøjes Vækstfondens adgang til at optage lån.
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen for nylig har foreslået nye likviditetstiltag for
170 mia. kr. (moms- og A-skatlåneordninger), ligesom der fortsat er adgang til kompensationsordninger samt statsgaranterede lån, hvor der for lån til SMV’er ydes den maksimalt mulige statsgaranti på 90 pct. og 80 pct. for større virksomheder.
5.4. Forlængelse af tabsramme for Rejsegarantifonden
Aftalepartierne er enige om at forlænge den tidligere aftalte garanti- og tabsramme i Rejsegarantifonden. Garantien dækker nu lån optaget indtil den 30. april 2021, og tabsrammens udløb forlænges til den 30. juni 2023.
5.5. Forlængelse af arbejdsmarkedsinitiativer mv.
Aftalepartierne er enige om at forlænge en række arbejdsmarkedsinitiativer mv. Det gælder:
 Forlængelse af den midlertidige ret til sygedagpenge med yderligere to måneder,
således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med
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den 30. april 2021. Udvidelsen vil ske som med den nuværende forlængelse, dvs. at
sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengeretten efter de almindelige regler, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode med to måneder efter
en midlertidig forlængelsesregel, hvis de skulle overgå til jobafklaringsforløb i perioden 1. marts til 30. april 2021. Herefter overgår de automatisk til jobafklaringsforløb.
Forlængelse af suspensionen af 225-timersreglen med yderligere to måneder frem
til og med den 30. april 2021. Det betyder, at personer i kontanthjælpssystemet, som
ikke opfylder 225-timersreglen og står til en nedsættelse eller bortfald af ydelsen i
perioden 1. november 2020 til og med den 30. april 2021, får op til 6 måneder ekstra
til at opfylde kravet.
Aftalepartierne er enige om at suspensionen af dagpengeforbruget forlænges frem
til og med april 2021. Forlængelsen betyder, at perioden ikke medtælles i den lediges
dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at den ledige er medlem af a-kassen
i perioden. Suspensionen af dagpengeforbruget udmøntes på samme vis, som suspensionen af dagpengeforbruget i perioden den 1. januar til den 31. marts 2021.
Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til at påbegyndte et uddannelsesløft
til 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats med yderligere et år, så retten også er
gældende i 2022. Det indebærer konkret en forlængelse af initiativerne i Aftale om
ekstraordinært løft af ledige fra juni 2020 og Finanslovaftalen for 2021.
Aftalepartierne er enige om en forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder. Uddannelsessøgende kan ved forlængelse af muligheden for udvidede muligheder for studielån og slutlån få udbetalt, hvad der svarer til to måneders ekstra studielån om
måneden ud over SU-stipendier og eksisterende muligheder for SU-lån svarende til
6.468 kr. (2021-niveau) om måneden. Ordningen blev i forbindelse med Aftale om
tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020 forlænget til og med februar 2021.

6. Videre proces
Aftalen er en stemmeaftale.
Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer,
hvor det er nødvendigt.
Aftaleparterne noterer sig, at regeringen i den kommende tid vil tage en dialog med erhvervs- og kulturlivet i de nedsatte sektorpartnerskaber, hvor de enkelte brancher får
mulighed for at komme med input til, hvordan en gradvis genåbning kan ske mest hensigtsmæssigt inden for hver sektor.

