
 

 

Fire forslag til ny hjælpepakke til virksomheder  

Danske virksomheder står i en svær situation. Fra den ene dag til den anden har mange virksomheder 

mistet store dele af deres omsætning som følge af COVID-19 og nedlukningen af det danske samfund. Det 

har lagt et maksimalt pres på virksomhederne, som har mistet indtægterne, men som stadig hænger på 

regningerne. Derfor har Folketingets partier ad flere omgange søsat forskellige hjælpepakker, som skal 

hjælpe både danske lønmodtagere, selvstændige og virksomheder. 

Men der er brug for yderligere hjælp, hvis Danmark skal klare sig igennem krisen. Ledernes 

Hovedorganisation foreslår fem nye tiltag, som skal være med til at sikre, at Danmark kommer helskindet 

gennem krisen: 

 Højere lønkompensation: Det er vigtigt for danske virksomheder, at de kan fastholde deres ansatte, 

selvom virksomheden er ramt af den økonomiske krise. Dermed sikres det, at produktionen hurtigt kan 

genoptages, når landet åbnes igen. Og samtidig behøver medarbejderne ikke at frygte for en 

fyreseddel. Trepartsaftalen fra 15. marts gør det muligt for virksomhederne at få lønkompensation op 

til 26.000 kr. pr. måned for timelønnede ansatte og op til 23.000 kr. pr. måned for andre ansatte. For 

store dele af arbejdsmarkedet vil kompensationsloftet medføre, at den reelle kompensationsgrad 

udhules, og kompensationsordningen vil for disse grupper ikke i samme grad kunne forhindre 

afskedigelser. Ledernes Hovedorganisation mener, at loftet for den maksimale lønkompensation skal 

hæves til mindst 40.000 kr. pr. måned for alle, så virksomheder kan få dækket en større del af 

lønudgifterne. Det vil skabe større sikkerhed om de danske arbejdspladser. 

 

 Samme kompensationsgrad for alle: Trepartsaftalen giver virksomhederne mulighed for at få 

lønkompensation for en del af lønudgifterne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 

pct., mens den for alle andre udgør 75 pct. Det er en uheldig skævvridning, derfor mener Ledernes 

Hovedorganisation, at kompensationsgraden skal hæves, så den udgør 90 pct. for alle. 

 

 Løn skal dækkes i kompensationsmodel for faste udgifter: Virksomheder, som er ekstraordinært hårdt 

ramt af COVID-19 (fald i omsætningen på mere end 40 pct.) kan få dækket en del af de faste 

omkostninger, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode, 

hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. Denne ordning foreslår Ledernes 

Hovedorganisation, at man udvider til også at gælde aflønning af ansatte for de virksomheder, som ikke 

benytter sig af lønkompensationsmodellen. I modsætning til trepartsaftalens lønkompensationsordning 

vil der ikke være et krav om, at medarbejderne bliver sendt hjem fra virksomheden og ikke må varetage 

funktioner i virksomheden i perioden. Det sikrer, at medarbejdernes såvel som samfundets ressourcer 

bruges mere optimalt. Lønkompensationsgraden vil følge kompensationsgraden for de faste udgifter: 

o 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct. 

o 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct. 

o 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct. 

 

 Hjælp til nystartede iværksættere:  Danske selvstændige kan med den nye hjælpepakke få hjælp, hvis 

virksomheden som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. 

Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har 

haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. Det er en god ordning, 

men desværre er der ingen hjælp at hente til nystartede selvstændige, som ikke har haft en omsætning 

i en forudgående periode. Derfor vil Ledernes Hovedorganisation have indført mulighed for, at de 



 

 

selvstædige kan få kompensation for op til 75 procent af deres tab, dog maximalt 60.000 kr. i perioden 

9. marts til 9. juni, hvis virksomheden kan dokumentere et tab ved at fremlægge dokumentation for fx 

aflyste ordrer, arrangementer mv. som følge af nedlukningen af samfundet.  


