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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Coronavirus/COVID-19 har skabt en helt ekstraordinær situation. Danmark og re-

sten af verden er ramt af en pandemi, der har nødvendiggjort en brat opbremsning i 

samfundet for at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser. Det har samtidig alvor-

lige konsekvenser for dansk erhvervsliv og for lønmodtagerne. 

 

Der er taget en række tiltag for at undgå, at det slag, dansk økonomi oplever lige nu, 

udvikler sig til en langvarig økonomisk krise. Sigtet har været at får økonomisk 

hjælp hurtigt ud til de virksomheder og medarbejdere, der allerede nu står i en al-

vorlig situation. 

 

Regeringen, et samlet Folketing og arbejdsmarkedets parter har udarbejdet omfat-

tende hjælpepakker. Indeholdt heri er bl.a. fire målrettede kompensationsordninger 

for: 1) Aflyst eller udskudt arrangement, 2) Lønudgifter 3) Freelancere og selvstæn-

dige og 4) Faste udgifter. De første ordninger er åbnet og inden for de kommende 

uger åbner de sidste to. Af bilag 1.2 fremgår en oversigt over de vedtagne hjælpe-

pakker. 

 

Der forventes på tværs af ordningerne at være 10.000-vis af ansøgninger. Der er po-

litisk ikke sat et loft på statens udgifter til kompensationsordningerne. Alle virksom-

heder, der opfylder kriterierne, vil således blive kompenseret. 

 

Coronakrisen stiller virksomhederne i ukendte problemstillinger i forhold til deres 

medarbejdere, kunder og forretningspartnere. Mange virksomheder er udfordret på 

deres eksistens og skal i disse dage træffe svære, men nødvendige valg i forhold til 

virksomhedens fremtid. 

 

Erhvervsstyrelsen åbnede 2. marts 2020 for en corona-hotline til virksomhederne og 

et corona-tema på Virksomhedsguiden. Hver dag ringer cirka 1.000 virksomheder 

og op mod 50.000 besøger Virksomhedsguiden. På Virksomhedsguiden digitalise-

res svarene til de spørgsmål, som virksomhederne stiller til både hotline, deres er-

hvervsorganisationer og til erhvervshusene. 

 

Erhvervshusene spiller som knudepunkt i erhvervsfremmesystemet en central rolle i 

at formidle de statslige ordninger. Erhvervshusene er derfor tæt involveret i arbejdet 

og hjælper dagligt hundredvis af virksomhed med at orientere sig i ordningerne og 

træffe de rette valg for den enkelte virksomhed. For at holde erhvervshusene opda-

terede på de enkelte ordninger, har Erhvervsstyrelsen gennemført webinarer med er-

hvervshusene for hver af de fire ordninger og sparrer dagligt med erhvervshusene 

for at få feedback fra mødet med virksomhederne: Hvad efterspørger virksomhe-

derne? Hvilke spørgsmål sidder de med? Hvordan får vi bedst hjælpen frem? 

 

Erhvervshusene har samtidig de faglige kompetencer til at vejlede den enkelte virk-

somhed ud fra netop deres situation. Hvis coronakrisen har ført til svigtende 
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omsætning, ukendte personalespørgsmål, brudte forsyningskæder og akutte, økono-

miske udfordringer, kan erhvervshusene hjælpe med at skabe et overblik over situa-

tionen og vise en vej videre.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal tage stilling til forskellige tiltag, der kan 

hjælpe virksomhederne i den aktuelle situation og bidrage til afbøde konsekven-

serne af Corona. Bestyrelsen forelægges i skriftlig høring muligheder, der er rettet 

mod at afbøde virkninger af COVID-19 hos virksomhederne, som kan igangsættes 

med virke på kort sigt. På mødet den 6. april vil bestyrelsen blandt andet forelæg-

ges, hvorledes puljen til lokale og tværgående turismeprojekter kan udmøntes på 

baggrund af dialog med turismeerhvervet og forslag til indsatser vedrørende kompe-

tenceudvikling. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Tager orienteringen til efterretning 
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