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Erhvervsministeriet. København, den 6. november 2020.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i en
forbedring og udvidelse af de eksisterende kompensationsordning samt nye tiltag som følger af
COVID-19-restriktionerne:
– De allerede afsatte midler på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

(anden bev.) og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) kan
anvendes til en udvidet og forbedret kompensation til virksomheder, selvstændige, freelancere
og kombinatører mv. herunder kultur-, forenings-, og idrætslivet. Såfremt der fortsat vil gælde
restriktioner frem til og med januar 2021 fortsættes også kompensationsordningerne, og der
gives adgang til fortsat at optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for
2021 svarende til de faktiske udgifter i januar 2021. Finansudvalget vil blive orienteret om en
evt. forlængelse af ordningerne til og med januar ved orienterende aktstykke.

– Der overføres 18,0 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbev.) fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (reservationsbev.) til tilskud ifm. universiteternes
forlængelse af ph.d.-forløb.

– Der tilføres 0,6 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier (lovbunden) til merudgifter til SU-tillægsstipen‐
dieydelser som følge af genoptaget ret til at optage SU-lån og slutlån.

– Der tilføres 10,0 mio. kr. § 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (reser‐
vationsbev.) til forhøjelse af Omstillingsfonden til kompensation af deltagerbetaling.

b. I Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Alternativet er det aftalt, at
udvide og forbedre dele af de eksisterende kompensationsordninger samt supplere med en række nye
tiltag.

Nedenfor gives en oversigt over aktstykkehistorikken på de enkelte hovedkonti med angivelse
af, hvilke aktstykker ordningerne forlænges i medfør af (angivet med understregning). Ordningerne
forlænges som udgangspunkt til 31. januar 2021, dog alene så længe, at de pågældende restriktioner
på områderne er gældende:

Ordningen under § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige mv. blev etableret med
akt. 122 af 27. marts 2020. Ordningen for selvstændige mv. blev forlænget til og med den 8. juli
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2020, jf. akt. 157 af 30. april 2020 og yderligere forlænget til og med den 8. august 2020, jf. akt. 242
af 25. juni 2020 og igen med akt. 304 af 17. september 2020. Ordningen blev yderligere justeret med
akt. 325 af 1. oktober 2020 og senest justeret med akt. 10 af 22. oktober 2020.

Ordningen under § 08.32.21.40. Kompensationsordning for faste omkostninger blev etableret med
akt. 124 af 27. marts 2020. Ordningen blev udvidet og forlænget til og med den 8. juli 2020, jf.
akt. 152 af 24. april 2020. Der blev med akt. 249 af 25. juni 2020 etableret en ny og målrettet
kompensationsordning for faste omkostninger og ordningen er forlænget til den 31. oktober 2020 ved
akt. 300 af 17. september 2020. Ordningen blev yderligere justeret med akt. 325 af 1. oktober 2020
og senest justeret med akt. 10 af 22. oktober 2020.

Ordningen under § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere med både A og B-indkomst
blev etableret med akt. 150 af 24. april. Ordningen er senest forlænget og justeret ved akt. 302 af 17.
september 2020.

Ordningen på § 21.11.69.20. Støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst blev etableret
med akt. 144 af 16. april 2020 til kunstnere med kombinationsindkomster i perioden den 9. marts til
den 8. juni 2020. Ordningen blev med akt. 174 af 14. maj 2020 forlænget til og med den 8. juli 2020,
og blev yderligere forlænget med akt. 255 af 25. juni 2020 til og med den 8. august 2020. Ordningen
er senest forlænget og justeret ved akt. 309 af 17. september 2020.

Ordningen på § 21.11.69.60. Støtte til faste omkostninger og løn blev etableret med akt. 179 af 20.
maj 2020. Ordningen blev med akt. 259 af 24. juni 2020 justeret, således at der blev oprettet en ny
målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner, hvor offent‐
ligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ordningen er
med akt. 305 af 17. september 2020 videreført og lempet med en række krav med tilbagevirkende
kraft, så de gælder fra den 9. juli 2020. Ordningen blev yderligere justeret med akt. 325 af 1. oktober
2020 og senest justeret med akt. 10 af 22. oktober 2020.

Udvidelse af kompensationsordningerne

Kompensation til virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud
Adgangen til de eksisterende kompensationsordninger udvides 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 gives 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 fremvise dokumentation
for at have gentagne, direkte transaktioner, salg eller leverancer til én eller flere virksomheder ramt
af forsamlingsforbuddet, som er blevet ramt af forsamlingsforbuddet.

Såfremt det lille forsamlingsforbud (10) lempes eller skærpes frem mod den 31. januar 2021 vil de
adgangsgivende restriktioner følge det justerede forsamlingsforbud.

Kompensation til virksomheder mv. ved forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00
Selvstændige og virksomheder mv., der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang relateret

til forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, vil få adgang til kompensation via de gældende
kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger fra den 26. oktober 2020. Virksom‐
heder kan ikke modtage kompensation for samme omkostning flere gange.
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Kompensation til leverandører til minkfarme
Virksomheder, der er faste leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen slås ned, får adgang

til kompensationsordningen for selvstændige samt for faste omkostninger. Det vil i den forbindelse
være et krav, at den selvstændige eller virksomheden kan dokumentere, at den ernærer sig ved
at være leverandør til pelsdyravlere, hvis besætning er slået ned. Det kan fx være fodercentraler,
dyrlæger samt kommercielle pelserier.

Forbedring af kompensationsordningerne

Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger
Den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger, hvor virksomheder kan få op til 80

pct. dækning med de nuværende kompensationssatser, forlænges. Tvangslukkede virksomheder kan
fortsat få op til 100 pct. kompensation. Der åbnes op for muligheden for, at en enkelt virksomhed kan
modtage kompensation på op til maksimalt 30 mio. kr. pr. måned. Denne del af ordningen vil skulle
statsstøttegodkendes efter den såkaldte ”krisebestemmelse”.

Kompensationsordning for faste omkostninger forbedres, så mindre virksomheder – også inden for
kultur- og idrætslivet – med op til 50 ansatte og med en omsætning på op til 75 mio. kr. fra den 1.
november 2020 vil få bedre kompensationsmuligheder, herunder at:
– Adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 til 30 pct.

Herudover vil kompensationsprocenterne for mindre virksomheder blive forhøjet, og den højeste
sats vil således være 90 pct., jf. vedlagte bilag 1.

– De større virksomheder vil også få lavere adgangskrav og heraf følgende større kompensations‐
procent, men kan som følge af EU-Kommissionens ændrede statsstøttevilkår maksimalt få 70 pct.
kompensation af faste omkostninger dækket.

– Der vil kunne gives kompensation på op til ca. 22,3 mio. kr. pr. virksomhed ind til den 30. juni
2021. Det vil som i den gældende ordning for faste omkostninger skulle sikres ved efterregule‐
ring, at der kun gives kompensation for det faktisk lidte tab.

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.

Styrkelse af Omstillingsfonden
Omstillingsfonden tilføres 10 mio. kr. i 2020, hvor der resten af året også forventes at være et stort

træk på fonden. Omstillingsfonden har til formål at give faglærte og ufaglærte, der er i beskæftigelse,
mulighed for deltagelse i akademi- og diplomuddannelser under Uddannelses- og Forskningsmini‐
steriet. Under den aktuelle COVID-19-krise har der været et større træk på omstillingsfonden, og
midlerne for 2020 er derfor opbrugt. Omstillingsfonden er blandt andet relevant for hjemsendte
medarbejdere, der har ønsket at opkvalificere og omstille sig.

SU-lån til studerende
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 decem‐
ber 2020 for op til 6.388 kr. pr. måned (2020-pl) samt for op til 6.468 kr. i januar 2021 (2021-pl)
ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder, samt at studerende, der under nuværende
uddannelse har modtaget SU men pt. hverken kan modtage SU-stipendium eller slutlån, kan tildeles
slutlån i tre måneder.
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Uddannelses- og forskningsministeren genoptager ved bekendtgørelsesændringer ordningen inden
for disse rammer i medfør af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020 og med
hjemmel i lov nr. 328 af 31. marts 2020 om ændring af SU-loven og lov nr. 575 af 5. maj 2020 om
ændring af SU-loven. Dette skønnes at medføre 0,6 mio. kr. i SU-merudgifter i 2020 til SU-tillægs‐
stipendier, som der med udvidet låneberettigelse opnås adgang til.

Fristforlængelser for ph.d.er, der ikke kan færdiggøre ph.d. pga. COVID-19
Der afsættes i alt 18 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter

en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med
håndteringen af COVID-19. Uddannelses- og forskningsministeren udmønter midlerne på grundlag
af indmeldinger fra universiteterne.

Øvrige forhold
De nærmere ansøgningskriterier, kontrol mv. fastsættes i en bekendtgørelse for hver ordning, under

hvert ressort.
Der forventes merudgifter som følge af udvidelse og forbedringerne af ordningerne for faste

omkostninger og ordningerne for selvstændige mv. på ca. 1,5 mia. kr. frem til udgangen af 2020. Ud‐
gifterne til udbetaling af kompensation fra faste omkostninger og ordningerne for selvstændige mv.
afholdes inden for rammerne af de allerede afsatte bevillinger på § 08.32.21. Kompensationsordnin‐
ger som følge af COVID-19 (Anden bev.) og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af
COVID-19 (Anden bev.).

Udgifter forbundet med administration afholdes henholdsvis inden for rammerne af den eksisteren‐
de bevilling på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Der vil forventeligt være udgifter forbundet med ordningerne i januar 2021, såfremt at restriktio‐
nerne på områderne forlænges og er gældende i januar 2021. Udgifterne i 2021 på forventet ca. 740
mio. kr. vil blive optaget på TB21 ved direkte opskrivning uden modgående finansiering, såfremt
restriktionerne fortsat er gældende frem til 31. januar 2021. Finansudvalget vil blive orienteret ved et
orienterende aktstykke.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:
Udgift i mio. kr.

§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbev.)
43. Reserve til tilskud til forlængelse af ph.d.-forløb

49. Reserver og budgetregulering 18,0

§ 19.81.01. Stipendier (lovbunden)
10. Stipendier

44. Tilskud til personer 0,6

§ 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (reservationsbev.)
10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser

44. Tilskud til personer 10,0

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (reservationsbev.)
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -18,0
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Udgifter på 18,0 mio. kr. til fristforlængelser for ph.d.-studerende finansieres af § 35.11.01. Merud‐
gifter ved nye bevillingsforslag.

Udgifterne på 10,6 mio. kr. i 2020 til styrkelse af omstillingsfonden og SU-lån foreslås håndteret
ved en direkte opskrivning af Uddannelses- og forskningsministeriets bevilling på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk økonomi,
lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2020.

Det bemærkes, at der ved akt. 124 af 27. marts 2020 og akt. 122 af 27. marts 2020 blev givet
hjemmel til, at der på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) kan
optages merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske
udgifter.

Det bemærkes, at der ved akt. 170 af 4. maj 2020 blev givet hjemmel til, at der på §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan afholdes udgifter og oppebæres
indtægter som følge af den endelige afregning. Denne hjemmel blev endvidere givet ved §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ved akt. 180 af 20. maj 2020.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og udbeta‐
ling af kompensation snarest muligt i indeværende finansår.

d. Der tages forbehold for statsstøttegodkendelse.

e. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i en
forbedring og udvidelse af de eksisterende kompensationsordning samt nye tiltag som følger af
COVID-19-restriktionerne:
– De allerede afsatte midler på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

(anden bev.) og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) kan
anvendes til en udvidet og forbedret kompensation til virksomheder, selvstændige, freelancere
og kombinatører mv. herunder kultur- og idrætslivet. Såfremt der fortsat vil gælde restriktioner
frem til og med januar 2021 fortsættes også kompensationsordningerne, og der gives adgang til
fortsat at optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 svarende til
de faktiske udgifter i januar 2021. Finansudvalget vil blive orienteret om en evt. forlængelse af
ordningerne ved orienterende aktstykke.

– Der overføres 18,0 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbev.) fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (reservationsbev.) til tilskud ifm. universiteternes
forlængelse af ph.d.-forløb.

– Der tilføres 0,6 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier (lovbunden) til merudgifter til SU-tillægsstipen‐
dieydelser som følge af genoptaget ret til at optage SU-lån og slutlån.

– Der tilføres 10,0 mio. kr. § 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (reser‐
vationsbev.) til forhøjelse af Omstillingsfonden til kompensation af deltagerbetaling.

Ovenstående indebærer, at følgende optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020:

Udgift (mio. kr.)
§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbev.) 18,0

§ 19.81.01. Stipendier (lovbunden) 0,6
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§ 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (reservationsbev.) 10,0

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (reservationsbev.) -18,0

Det bemærkes, at der ved akt. 124 af 27. marts 2020 og akt. 122 af 27. marts 2020 blev givet
hjemmel til, at der på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) kan
optages merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske
udgifter.

Det bemærkes, at der ved akt. 170 af 4. maj 2020 blev givet hjemmel til, at der på §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan afholdes udgifter og oppebæres
indtægter som følge af den endelige afregning. Denne hjemmel blev endvidere givet ved §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ved akt. 180 af 20. maj 2020.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. november 2020

Simon Kollerup

/ Kasper Hjortebjerg Lund

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-11-2020
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