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Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af udvalget den 10. decem-

ber 2020 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V), Anni Matthie-

sen (V), Heidi Bank (V) og Anne Honoré Østergaard (V). 

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes redegøre for status for udbetaling af samtlige indgåede 

COVID-19- hjælpepakker på ministerens ressortområde. 

Svar: 

Tabellerne nedenfor giver et overblik over udbetaling af samtlige COVID-

19-hjælpepakker på Erhvervsministeriets område. Det skal bemærkes, at 

der ikke er medtaget udgifter til genstartsordninger vedrørende eksport og 

investeringer.     

 

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer kompensationsordningerne. 

Erhvervsstyrelsen har oplyst mig, at der pr. 4. januar 2021 er godkendt an-

søgninger om kompensation for ca. 26,7 mia. kr., jf. tabel 1.  

 

Tabel 1: Status for ansøgninger til kompensationsordninger 

 
Antal godkendte 

ansøgninger 

Antal ansøgninger 

under behandling 

Antal kompense-

rede virksomheder 

Godkendt beløb  

(mio. kr.) 

Lønkompensation 56.940 3.429 32.451 12.700  

Selvstændige 104.495 3.233 71.712 5.900   

Freelancere med 

B-indkomst 
2.217 156 - 92  

Freelancere med 

A- og B-indkomst 
229 17 - 10  

Sæsonafhængige 

selvstændige eller 

freelancere 

115 5 99 9  

Faste omkostnin-

ger 
30.497 1.427 26.888 7.700  

Arrangementsord-

ningen 
309 138 285 215  

Totalt 194.802 8.405 N/A 26.700  

 

Godkendelserne dækker over 194.802 ansøgninger på tværs af kompensa-

tionsordningerne fra samlet set 131.435 virksomheder. Antallet af god-

kendte ansøgninger og antal kompenserede virksomheder er forskellige, da 

virksomheder kan ansøge om kompensation flere gange.   
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Erhvervsstyrelsen oplyser yderligere, at der på nuværende tidspunkt er 

8.405 ansøgninger under behandling, som tilstræbes sagsbehandlet hurtigst 

muligt.  

 

 

Det er Vækstfonden, der administrerer matchfinansieringsordningerne til 

hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder. Vækstfonden 

har oplyst mig, at der per 4. januar 2021 er udbetalt lån for ca. 1,7 mia. kr. 

under matchfinansieringsordninger, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2: Status for matchfinansieringsordninger i Vækstfonden 

 
Antal ansøgninger 

under behandling 

Antal virksomheder 

med udbetalte lån 

Udbetalt beløb 

(mio. kr.) 

Matchfinansieringsordning 

til iværksættere i de tidlige 

faser 

120 429 1000  

Matchfinansieringsordning 

til venturevirksomheder 
N/A 94 

708 

 

Totalt 120 523 1.700  

 

Det er EKF og Vækstfonden, der administrerer garantiordningerne til hhv. 

SMV’er og store virksomheder. Vækstfonden og EKF har oplyst mig, at 
der pr. 4. januar 2021 er godkendt garantier for ca. 7,1 mia. kr., jf. tabel 3. 

 

Tabel 3: Status for garantiordninger i Vækstfonden og EKF 

 
Antal ansøgninger 

under behandling 

Antal virksomheder 

med aktive garantier 

Samlet garantibeløb 

(mio. kr.) 

Garantiordning for SMV’er 
(Vækstfonden)  

15 386 911   

Garantiordning for store 

virksomheder (Vækstfonden) 
1 33 4.400  

Garantiordning for SMV’er 
(EKF) 

2 103 581  

Garantiordning for store 

virksomheder (EKF) 
0 19 1.200  

Totalt 18 541 7.100 

 

Derudover administrerer Rejsegarantifonden også en garantiordning for 

pakkerejseudbydere, der er medlem af Rejsegarantifonden. Rejsegaranti-

fonden har oplyst mig, at der pr. 4. januar 2021 er godkendt ansøgninger 

for 431 mio. kr., jf. tabel 3. 

 

 Antal ansøgninger un-

der behandling 

Antal godkendte an-

søgninger 

Samlet lånebeløb 

(mio. kr.) 
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Garantiordning for pak-

kerejseudbydere (Rejse-

garantifonden) 

2 242 431 

Total 2 242 431 

 

Endelig administrerer EKF den statslige garantidækning for virksomheder-

nes handel og eksport, som er en garantiordning på 30 mia. kr., der har til 

formål at opretholde forsikringskapaciteten i det private kreditforsikrings-

marked og dermed give virksomhederne adgang til forsikring af handels-

kreditter.   

 

I marts 2020 meddelte kreditforsikringsselskaberne, at de på grund af 

øgede usikkerheder i markedet forventede at trække ca. 30 pct. af kapaci-

teten i kreditforsikringsmarkedet, der på det tidspunkt udgjorde 229,6 mia. 

kr., dvs. et tab af forsikringskapacitet på knap 70 mia. kr. På den baggrund 

blev garantiordningen etableret og forsikringskapaciteten opretholdt. Ka-

paciteten udgjorde således 31. oktober 2020 på 231,4 mia. kr. Dermed har 

ordningen sikret, at der ikke er sket en kapacitetsreduktion på 70 mia. kr. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Dan Jørgensen  


