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Erhvervsministeriet. København, den 29. april 2020.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at foretage straksudbetaling af mid-
lerne i lønkompensationsordningen, jf. akt 117 af 25. marts 2020, og kompensationsordningen for
selvstændige mv., jf. akt 122 af 27. marts 2020, afsat på § 08.32.21. Kompensationsordninger som
følge af COVID-19. Der gennemføres således ikke en egentlig afprøvning af, om virksomheden er
berettiget til det ansøgte beløb inden udbetaling af støtten.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b Flere virksomheder har behov for, at der foretages hurtigere udbetalinger fra de statslige kompen-
sationsordninger, som er etableret som følge af COVID-19.

Erhvervsministeriet anmoder derfor om Finansudvalgets tilslutning til at anvende straksudbetaling
og udskyde den egentlige afprøvning af, om virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb inden
udbetaling for lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige mv. Disse
tiltag vil understøtte hurtigere udbetalinger.

Adgangen til anvendelse af straksudbetaling vil gælde for lønkompensationsordningen, som blev
etableret med akt. 117 af 25. marts 2020, samt kompensationsordningen for selvstændige mv., som
blev etableret med akt. 122 af 27. marts 2020.

Adgangen til straksudbetaling på lønkompensationsordningen gælder alene for ubehandlede ansøg-
ninger modtaget senest d. 28. april 2020. Den ansøgte kompensation i disse ansøgninger forventes
udbetalt inden 1. maj. Ansøgninger modtaget efter d. 28. april 2020 bliver sagsbehandlet på samme
måde som hidtil.

Adgangen til straksudbetaling på kompensationsordningen for selvstændige mv. gælder alene for
ubehandlede ansøgninger modtaget senest d. 28. april 2020. Den ansøgte kompensation i disse an-
søgninger forventes udbetalt inden udgangen af uge 19. Ansøgninger modtaget efter d. 28. april 2020
vil blive sagsbehandlet på samme måde som hidtil.

For ansøgninger på lønkompensationsordningen modtaget senest d. 28. april vil Erhvervsstyrelsen
alene gennemføre forudgående kontroller for:
• Ansøgninger med fejl i medsendt fil med medarbejderopgørelse

Ansøgninger, hvor virksomheden har lavet fejl i de indsendte filer, som betyder, at der ikke kan
beregnes og genereres et kompensationsbeløb i Erhvervsstyrelsens systemer, og derfor ikke kan ud-
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betales. Virksomhederne kontaktes i stedet for telefonisk og vejledes til at søge igen korrekt, så den
nye ansøgning kan behandles hurtigt.
• Ansøgninger for medarbejdere med ugyldig CPR-status

Ansøgninger, hvor der indgår medarbejdere, der har ugyldig CPR-status. Det kan betyde, at virk-
somheden ikke har medarbejderne ansat, og der kan derfor ikke forudbetales på disse sager.
• Ansøgninger fra virksomheder med høj risikovurdering

Ansøgninger fra virksomheder, som på baggrund af Erhvervsstyrelsens risikoscoring er udtaget til
særlig kontrol.

For ansøgninger på kompensationsordningen for selvstændige mv. modtaget senest d. 28. april vil
Erhvervsstyrelsen alene gennemføre forudgående kontroller for:
• Ansøgninger fra virksomheder med høj risikovurdering

Ansøgninger fra virksomheder, som på baggrund af Erhvervsstyrelsens risikoscoring er udtaget til
særlig kontrol.

For ansøgninger om lønkompensation og kompensation til selvstændige mv., hvor samme virksom-
hed har søgt flere gange for én eller flere medarbejdere, foretages der alene en indledende manuel
screening af ansøgningerne for at identificere den rigtige ansøgning. Når den rigtige ansøgning er
identificeret, udbetales denne, og de øvrige ansøgninger (dubletter) afvises.

Erhvervsstyrelsen vil fortsat gennemføre en efterkontrol af de udbetalte kompensationer i overens-
stemmelse med det, der tidligere er oplyst over for Finansudvalget, og for de straksudbetalte sager vil
efterkontrollen også omfatte en fuld sagsbehandling af ansøgningen.

Den udsatte forudgående afprøvning af ansøgningerne indebærer en risiko for, at der sker fejlagtigt
udbetaling af beløb, der ikke efterfølgende vil kunne efterreguleres og indkræves i forbindelse med
efterkontrollen. I forlængelse heraf bemærkes det, at der er indført skærpede strafbestemmelser over
for virksomheder mv., som bevidst snyder, svindler eller misbruger kompensationsordningerne.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og udbe-
taling af kompensation hurtigst muligt.

e. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at foretage straksudbetaling af
midlerne i lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige mv. afsat på §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. april 2020

SIMON KOLLERUP

/ Johnny Emlington Darling

Til Finansudvalget.
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