
 

Folketingets Erhvervsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål 506 alm. del stillet af udvalget den 6. maj 2021 

efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V). 

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes oversende en status på, hvor mange ansøgninger til co-

vid19-kompensationsordningerne med angivelse af ansøgte beløb, der ikke 

er færdigekspederede, som er indleveret i henholdsvis august, september, 

oktober, november og december 2020, og i januar, februar, marts og april 

2021. 

 

Svar: 

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de i perioden fra august 2020 til og med 

april 2021 har modtaget i alt mere end 189.000 ansøgninger og der er i 

denne periode udbetalt ca. 14,7 mia. kr. på tværs af kompensationsordnin-

gerne.  

 

Af nedenstående tabel 1 fremgår antallet af ikke-afgjorte ansøgninger fra 

august 2020 og frem, herunder med angivelse af ansøgt beløb.  

 

Tabel 1: Ikke-afgjorte ansøgninger  

Modtagelsestids-

punkt Unikke ansøgninger Ansøgt beløb 

August 2020 15 5.916.562 

September 2020 15 4.190.162 

Oktober 2020 13 9.536.932 

November 2020 10 100.545.659 

December 2020 31 23.085.602 

Januar 2021 126 86.718.792 

Februar 2021 400 448.464.189 

Marts 2021 2.736 754.656.376 

April 2021 19.419 2.338.667.287 

Total 

                                     

22.765  

                           

3.771.781.561  

 

Der er i alt 84 ikke-afsluttede sager fra 2020. Erhvervsstyrelsen har oplyst, 

at 47 af disse sager er udtaget til kontrol grundet undringsværdige forhold 

(opgjort per 10. maj 2021), heraf er en række af virksomhederne politian-

meldt. De øvrige 37 sager fra 2020 er alle på arrangørordningen, hvor der 
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i 10 er sagerne allerede er foretaget en deludbetaling, mens der for de re-

sterende sager er dialog med ansøgerne om supplerende oplysninger for at 

sagerne kan afsluttes. Erhvervsstyrelsen har til sammenligning afsluttet i 

alt 221.00 sager i 2020. 

 

Erhvervsstyrelsen har endvidere sagsbehandlet alle ansøgninger modtaget 

inden 22. marts 2021 – dvs. at virksomhederne er anmodet om supplerende 

oplysninger for at få sagen afgjort eller at virksomheden er udtaget til ud-

videt kontrol som led i svindelbekæmpelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 


