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Erhvervsministeriet. København, den 3. december 2020.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at de allerede afsatte midler på §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19 kan anvendes til en forbedret udbetaling af kompensation som følge af de
udvidede restriktioner og tiltag i de syv særligt smitteramte nordjyske kommuner i perioden den 6.
november til om med den 26. november 2020.

Erhvervsministeriet anmoder desuden om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner:
– Der overføres 15,0 mio. kr. til § 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 fra § 07.11.79. Reserver

og budgetregulering til en Bodspulje til virksomheder ramt af restriktioner, som skal anvendes til
delvis dækning af virksomheders udgifter til betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager som
følge af nedlukningen i de syv nordjyske kommuner.

– Der overføres 5,0 mio. kr. til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 07.11.79. Reserver og budgetre‐
gulering til, at VisitDenmark i samarbejde med destinationsselskaberne kan iværksætte en særlig
indsats for at markedsføre nordjyske destinationer.

b. For at reducere smitteudviklingen og af hensyn til minksituationen i Hjørring, Frederikshavn, Brøn‐
derslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, blev der iværksat en række
lokale restriktioner og tiltag i de pågældende syv kommuner i perioden fra den 6. november til og
med den 22. november 2020. Restriktionerne blev ophævet før end ventet og med kort varsel, hvilket
har gjort det vanskeligt for mange virksomheder at genstarte deres forretning tilsvarende hurtigt. På
denne baggrund er der siden aftalens indgåelse opnået enighed blandt aftalepartierne om at udvide
kompensationsperioden frem til og med den 26. november 2020, hvilket afspejles i dette aktstykke.

De nye restriktioner dækkes overvejende af de eksisterende hjælpepakker, som er forlænget med
akt. 35 af 12. november 2020. I tillæg hertil fik erhvervs-, kultur-, forenings-, og idrætslivet i de syv
nordjyske kommuner i en periode adgang til den generelle kompensation for faste omkostninger og
for selvstændige, kombinatører og kunstnere mv., jf. akt. 40 af 12. november 2020.

Herudover er der med Aftale om kompensation til nordjyske erhvervs-, kultur- og idrætsliv samt
udsatte borgere af 20. november 2020 aftalt følgende udvidelser af de eksisterende kompensations‐
ordninger og nye tiltag målrettet de ramte kommuner:
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Forbedring af kompensationsordningen for faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger til virksomheder med enheder i og uden for de syv nordjyske
kommuner

Der indføres en model for kompensation under ordningen for faste omkostninger, så der også tages
hånd om de virksomheder, som er ramt af den lokale nedlukning og de yderligere restriktioner og
kraftige opfordringer i de syv kommuner, men som ikke oplever en omsætningsnedgang på mindst
30 pct. for det samlede CVR-nummer.

Såfremt en del af en virksomhed, beliggende i en af de syv nordjyske kommuner, forventer en
omsætningsnedgang på mindst 30 pct. i perioden med nedlukning, vil denne del af virksomheden (én
eller flere enheder opgjort hver især) få adgang til kompensation for de faktisk afholdte, stedbund‐
ne, faste omkostninger, der knytter sig til det pågældende sted. Virksomheden kan vælge mellem
light-modellens 50 pct. eller light-modellen opgjort efter den forbedrede kompensationstrappe. Der
kan under light-modellen maksimalt udbetales kompensation svarende til 50.000 kr. pr. måned pr.
virksomhed.

Virksomheder med tvangslukkede enheder inden for de syv kommuner kan dog opnå 100 pct.
kompensation for de faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger for de pågældende enheder. De
stedbundne faste omkostninger omfatter:
– Husleje
– Renter og bidrag på lån i ejendommen
– Forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
– Ejendomsforsikring og -skatter

Virksomheder kan ikke søge om kompensation via denne model og i samme periode søge om anden
kompensation for faste omkostninger. CVR-nummeret vil således fortsat blive anvendt i den lokale
model, men vil støttemæssigt alene vedrøre virksomhed inden for de syv kommuner.

Kompensation for faste omkostninger til virksomheder uden for de syv nordjyske kommuner, som
rammes af restriktionerne i disse kommuner

Der indføres en model for kompensation, der giver disse virksomheder adgang til at søge kompensa‐
tion for faste omkostninger, hvis de kan sandsynliggøre, at deres omsætningsnedgang skyldes de
specifikke restriktioner og/eller kraftige opfordringer i de syv nordjyske kommuner.

Virksomhederne vil fx kunne sandsynliggøre omsætningsfaldet på minimum 30 pct. ved at doku‐
mentere:
– At en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til modtagere i de syv kommuner,

det vil sige virksomheden skal have gentagne direkte transaktioner med én eller flere modtagere i
de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.

– At en væsentlig andel af medarbejderne er bosiddende i de syv kommuner. Det vil sige mindst 30
pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

– At en væsentlig del af produktionen er begrænset, fordi centrale leverancer kommer fra leveran‐
dører i de syv kommuner, det vil sige virksomheden skal have gentagne, direkte leverancer fra én
eller flere leverandører i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare
omsætningsnedgangen.

Det vil også være muligt for virksomheder at vælge ordningen for faste omkostninger light. Her
kan virksomhederne opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste
omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed. Ordningen er baseret på tro- og
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loveerklæringer fra virksomhederne. Virksomheder kan dog ikke søge om kompensation via faste
omkostninger light og i samme periode søge om anden kompensation for faste omkostninger.

Forbedring af kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

Kompensation til pendlerselvstændige

Der etableres en særskilt kompensationsordning for selvstændige, kunstnere mv. bosat i en af de syv
kommuner, der som følge af opfordringen om mobilitet ikke kan pendle til deres forretning eller
lokaler uden for de syv nedlukkede kommuner. De selvstændige mv. får herved ret til kompensation
gennem den generelle ordning for selvstændige mv. og på tilsvarende vilkår. Den selvstændige mv.
kan således modtage kompensation, hvis de opfylder kravet om mindst 30 pct. for tabt omsætning
henholdsvis indkomst (’omsætningsnedgang’), og kan påvise, at de er forhindret i at komme på
arbejde som følge af opfordringen om mobilitet.

Der ydes kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog 100 pct. i perioder, hvor den
selvstændige har forbud mod at tilgå eller holde åbent, hvis der ikke er omsætning, dog maksimum
23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig mv. (og evt. medarbejdende ægtefælle), og 20.000 kr. pr. måned
for kombinatører.

Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. uden for de syv nordjyske
kommuner, som rammes af restriktionerne og/eller de kraftige opfordringer i disse kommuner

Der gives adgang til at søge kompensation for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere
uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at deres indtægtsnedgang skyldes de
specifikke restriktioner og/eller de kraftige opfordringer i de syv nordjyske kommuner.

De selvstændige mv. vil fx kunne sandsynliggøre omsætnings- eller indtægtsnedgangen på mini‐
mum 30 pct. ved at dokumentere:
– At en væsentlig del af den selvstændiges mv. salg eller leverancer går til modtagere i de syv

kommuner, det vil sige, at den selvstændige mv. skal have gentagne direkte transaktioner med én
eller flere modtagere i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare
omsætningsnedgangen.

– At en væsentlig del af den selvstændiges mv. arbejdsmuligheder er begrænset, fordi centrale
leverancer kommer fra leverandører i de syv kommuner, det vil sige den selvstændige mv. skal
have gentagne, direkte leverancer fra én eller flere leverandører i de syv kommuner, og ophør
eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.

Hvis dette kan dokumenteres, og omsætning eller indtægtsnedgangen er faldet med mindst 30 pct.
sammenlignet med samme periode i 2019, vil der være adgang til kompensationsordningen for
selvstændige mv.

Tiltag ud over kompensationsordningerne

Håndtering af bodsspørgsmål som følge af nedlukningen af de syv nordjyske kommuner

Der etableres en pulje på 15,0 mio. kr. til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling
af bod og dagbøder mv. i byggesager mv., hvor den direkte årsag er nedlukning i de syv nordjyske
kommuner i perioden fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

Der kan maksimalt udbetales 100.000 kr. pr. CVR-/p-nummer og maksimalt 80 pct. af udgiften til
betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager mv. som følge af nedlukningen i de syv nordjyske
kommuner, der søges kompensation for.
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Styrket markedsføring af Nordjylland som destination

VisitDenmark, Destination Nord, Destination Nordvestkysten, Destination Himmerland og Destina‐
tion Limfjorden vil iværksætte en særlig indsats for at markedsføre nordjyske destinationer som en
sikker destination både i Danmark og på nærmarkederne, når internationale gæster igen har adgang
til Nordjylland.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020 til VisitDenmark, som udmøntes og udbetales i 2020 i samarbejde
med de ovennævnte destinationsselskaber.

Nedenfor gives en oversigt over aktstykkehistorikken på de enkelte underkonti:

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
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. Ordningen blev yderligere justeret med akt. 325 af 1. oktober 2020 og justeret
igen med akt. 10 af 22. oktober 2020. Senest er ordningen yderligere forlænget og justeret med
hhv. akt 35 og 36 af 12. november 2020 samt genåbnet på de oprindelige vilkår specifikt for de ramte
nordjyske kommuner med akt. 40 af 12. november 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 igen justeret med akt. 10 af 22. oktober 2020. Senest er ordningen yderligere forlænget og
justeret med hhv. akt 35 og 36 af 12. november 2020 samt genåbnet på de oprindelige vilkår specifikt
for de ramte nordjyske kommuner med akt. 40 af 12. november 2020.

Ordningen under § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere med både A- og B-ind‐
komst blev etableret med akt. 150 af 24. april. Ordningen er forlænget og justeret ved akt. 302 af 17.
september 2020. Senest er ordningen yderligere forlænget og justeret med hhv. akt. 35 og 36 af 12.
november 2020 samt genåbnet på de oprindelige vilkår specifikt for de ramte nordjyske kommuner
med akt. 40 af 12. november 2020.

Ordningen under § 21.11.69.20. Støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst blev etab‐
leret 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 forlænget og justeret ved akt. 309 af 17. september 2020. Senest er ordningen
yderligere forlænget og justeret med hhv. akt 35 og 36 af 12. november 2020 samt genåbnet på de
oprindelige vilkår specifikt for de ramte nordjyske kommuner med akt. 40 af 12. november 2020.

Ordningen under § 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 of‐
fentligt 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. Senest er ordningen yderligere forlænget og justeret med hhv. akt. 35 og 36 af 12. november
2020 samt genåbnet på de oprindelige vilkår specifikt for de ramte nordjyske kommuner med akt. 40
af 12. november 2020.

Ordningen på § 21.11.69.70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale

4



spillesteder og kulturhuse blev etableret ved akt. 181 af 20. maj 2020 ved at udvide kompensati‐
onsordningen for faste omkostninger til kommunale institutioner samt Værket Randers, Musikhuset
Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Hel‐
singør, så disse sidestilles med selvejende institutioner, hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen
eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, dog med undtagelse af kravet om 50 pct. som
kriterie for at søge ordningen, jf. akt. 179 af 20. maj 2020. Ordningen blev med akt. 261 af 25.
juni 2020 justeret, således at målgruppen også blev omfattet af den ny målrettet og midlertidig
kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner, hvor offentligt tilskud til drift udgør
halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ordningen er med akt. 308 af 17.
september 2020 videreført og lempet med en række krav med tilbagevirkende kraft, så de gælder fra
den 9. juli 2020.

Øvrige forhold

De nærmere ansøgningskriterier, kontrol mv. fastsættes i bekendtgørelse og/eller puljebeskrivelse for
hver ordning, under hvert ressort.

Der forventes merudgifter som følge af udvidelsen af ordningerne for faste omkostninger på ca.
45,4 mio. kr. samt ordningerne for selvstændige mv. på 57,5 mio. kr. fra og med 6. november til og
med 26. november. Samlet set 102,9 mio. kr. i perioden.

Udgifterne til udbetaling af kompensation for faste omkostninger og ordningerne for selvstændige
mv. og kombinatører og kunstnere afholdes inden for rammerne af de allerede afsatte bevillinger på §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19.

Udgifter forbundet med administration af kompensationsordningerne afholdes henholdsvis inden
for rammerne af den eksisterende bevilling på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (driftsbev.) og af §
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.).

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:
Udgifter (mio. kr.)

§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) (ny konto)
85. Bodspulje til virksomheder ramt af restriktioner

45. Tilskud til erhverv 15,0

§ 08.34.02. Turismeinitiativer (Reservationsbev.)
10. VisitDenmark

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 5,0

§ 07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
20. Reserve vedr. helhedsorienteret indsat

49. Reserver og budgetregulering -20,0

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 ud‐
gifter. Tilsvarende hjemmel blev givet ved akt. 144 af 16. april 2020 vedr. § 21.11.69.20. Støtteord‐
ning for kunstnere med kombinationsindkomst akt. 179 af 20. maj 2020 vedr. § 21.11.69.60. Støtte til
faste omkostninger og løn.

Det bemærkes endvidere, at der ved akt 179 af 20. maj 2020 blev givet hjemmel til at der på §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) og § 21.11.69. Kompensa‐
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tionsordninger som følge af COVID (anden bev.) kan foretages endelig afregning af kompensationen
i 2021. Der vil på finansloven for 2021 blive søgt optaget hjemmel til, at der kan foretages endelig
afregning af kompensationen i 2021, hvilket kan indebære op- eller nedregulering af det i 2020
udbetalte beløb.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at udbetalingen af kompensation kan påbegyn‐
des hurtigst muligt.

d. Der tages forbehold for Europa-Kommissionens formelle godkendelse af ordningen, jf. statsstøtte‐
reglerne.

e. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at de allerede afsatte midler på §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19 kan anvendes til en udvidet udbetaling af kompensation som følge af
de udvidede restriktioner og tiltag i de syv særligt smitteramte nordjyske kommuner fra den 6.
november 2020, hvor de første skærpede restriktioner trådte i kraft, til og med den 26. november
2020.

Erhvervsministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner:
– Der overføres 15,0 mio. kr. til § 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) fra §

07.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbevilling) til en Bodspulje til virksomheder
ramt af restriktioner, som skal anvendes til delvis dækning af virksomheders udgifter til betaling
af bod og dagbøder mv. i byggesager mv. som følge af nedlukningen i de syv nordjyske kommu‐
ner.

– Der overføres 5,0 mio. kr. til § 08.34.02 Turismeinitiativer fra § 07.11.79. Reserver og budgetre‐
gulering til at VisitDenmark i samarbejde med Destination Nord, Destination Nordvestkysten,
Destination Himmerland og Destination Limfjorden kan iværksætte en særlig indsats for at
markedsføre nordjyske destinationer.

Ovenstående indebærer, at følgende optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020:
Udgifter (mio. kr.)

§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) 15,0
§ 08.34.02. Turismeinitiativer (Reservationsbev.) 5,0
§ 07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) -20,0

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 kan optages
merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske udgif‐
ter. Tilsvarende hjemmel blev givet ved akt. 144 af 16. april 2020 vedr. § 21.11.69.20. Støtteordning
for kunstnere med kombinationsindkomst akt. 179 af 20. maj 2020 vedr. § 21.11.69.60. Støtte til
faste omkostninger og løn.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 3. december 2020

Simon Kollerup

/ Kasper Hjortebjerg Lund

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 03-12-2020
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