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Kære Manuela Lærke 

 

Tak for din henvendelse af 10. oktober 2020 vedr. hjælpepakker til soloselv-

stændige og mindre virksomheder som følge af COVID-19. Jeg skal indled-

ningsvist beklage, at du først modtager svar på din henvendelse nu.  

 

Jeg har fuld forståelse for, at den nuværende situation skaber store udfordringer 

for mange virksomheder. Hensigten med kompensationsordningerne er at give 

dansk erhvervsliv gode forudsætninger for at komme igennem denne krise. I 

regeringen har vi fokus på at begrænse udviklingen i smittetrykket, og anbefa-

linger om eksempelvis hjemmearbejde vil ændres i takt med, at corona og de 

nye mutationer forhåbentlig slipper sit tag om Danmark. 

 

Med de gældende restriktioner har regeringen og et bredt flertal af Folketingets 

partier den 10. december 2020 aftalt at genåbne de generelle kompensations-

ordninger. Dermed kan virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 

minimum 30 pct. som følge af COVID-19-krisen og lever op til ansøgnings-

kravene, søge kompensation fra ordningerne faste omkostninger og selvstæn-

dige mv. i perioden fra den 9. december 2020 indtil den 5. april 2021 med mu-

lighed for forlængelse. Tilsvarende kan der søges om lønkompensation for 

hjemsendte medarbejdere. 

 

Derudover har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 9. fe-

bruar 2021 valgt at forbedre selvstændigordningen. For selvstændige, der har 

ansatte, forhøjes kompensationsloftet derfor til 33.000 kr. om måneden, så de 

meromkostninger, der følger af bl.a. at have ansatte, kompenseres bedre. For 

andre selvstændige forhøjes loftet til 30.000 kr. om måneden til dækning af 

de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning. 

 

Kompensationsordningerne står desuden ikke alene. Fx kan Vækstfonden stille 

garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til virksomheder, der oplever 

eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af 

COVID-19.  

 

Jeg håber, at disse muligheder kan hjælpe de virksomheder, som du repræsen-

terer. 
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Afslutningsvist vil jeg opfordre jer til at følge med på virksomhedsguiden.dk, 

hvor ny information og nye initiativer løbende vil fremgå.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 


