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Besvarelse af spørgsmål 1 vedr. aktstykke 303 stillet af udvalget den 9. 

juni 2022 efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF). 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren redegøre uddybende for, hvorfor der skal tilføres 200 mio. 

kr. til dækning af Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af COVID-

19-kompensationsordninger, herunder oplyse beregningsforudsætnin-

gerne? 

 

Svar: 

På finanslovsforslaget for 2022, der blev færdiggjort i efteråret 2021, blev 

der afsat 100 mio. kr. til administration af COVID-19-kompensationsord-

ningerne under Erhvervsstyrelsen. Bevillingsniveauet blev fastsat på et mi-

nimumsniveau, da de skønnede udgifter til COVID-19-administrationen 

var forbundet med væsentlige usikkerheder. Formålet med at afsætte bevil-

ling på et minimumsniveau var at undgå, at Erhvervsstyrelsen på forhånd 

fik tilført mere bevilling end nødvendigt. Det fremgår dog af anmærknin-

gerne til Finansloven for 2022 under Erhvervsstyrelsen, at såfremt udgif-

terne overstiger det afsatte beløb, så kan der søges om tilførsel af yderligere 

midler til Erhvervsstyrelsen via aktstykke, således at både administration 

og efterkontrol af kompensationsordningerne kan gennemføres som forud-

sat. 

 

Da det nu viser sig, at udgifterne til COVID-19-kompensationsordningerne 

overstiger bevillingen på finansloven, søges der med aktstykke 303 om 

yderligere bevilling på 200 mio. kr.  

 

Da det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer COVID-19-kompensati-

onsordningerne, har jeg bedt styrelsen redegøre for, hvorfor der skal tilfø-

res 200 mio. kr. til administrationen af kompensationsordningerne: 

 

”Erhvervsstyrelsens COVID-19-kompensationsordninger blev igangsat i 

marts 2020, hvor sidste ansøgningsfrist var den 31. marts 2022. Der er i 

perioden modtaget ca. 460.000 ansøgninger om kompensation, hvor de 

største kompensationsordninger er lønkompensation, kompensation til 

selvstændige, kompensation for faste omkostninger samt kompensation for 

arrangementer, der er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret.  

Offentligt
Aktstk. 303 - endeligt svar på § 8 spørgsmål 1
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Kompensationsordningerne kan opdeles i to dele: 

 

• Udbetaling af kompensation pba. sagsbehandling af ansøgninger  

• Slutafregning med en endelig afgørelse af kompensationsbeløbet  

 

Alle virksomheder, der har modtaget kompensation på de tre største kom-

pensationsordninger – lønkompensation, selvstændige mv. og faste om-

kostninger – har i første omgang fået udbetalt kompensation på baggrund 

af deres forventede tab ifm. COVID-19. 

 

Virksomhederne skal derfor indsende slutafregning, der har til formål at 

fastlægge de endelige kompensationsbeløb, som virksomhederne er beret-

tiget til. Erhvervsstyrelsen skal på de tre største ordninger gennemgå samt-

lige ansøgninger af to omgange. 

 

På arrangørordningen er der ikke slutafregning for alle virksomheder. I ste-

det udtages en række virksomheder til en efterkontrol i anden halvdel af 

2022. 

 

Indtil foråret 2022 har arbejdet været koncentreret om at behandle ansøg-

ningerne og hurtigt få udbetalt kompensation til virksomhederne. Fra for-

året vil der være en omfattende slutafregning og efterkontrol af den udbe-

talte kompensation med henblik på at sikre, at virksomhederne får udbetalt 

den korrekte kompensation. 

 

Erhvervsstyrelsen forventer i 2022 at skulle bruge ca. 380 årsværk til kon-

trol og gennemgang af de indkomne slutafregninger. Dertil kommer væ-

sentlige udgifter forbundet med it-understøttelse af ansøgnings- og slutaf-

regningssystemerne samt til kontrol baseret på machine learning.” 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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