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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 1.2: Oversigt over hjælpepakker vedr. COVID-19 

 

Nedenfor er en liste over tiltag og initiativer, som regeringen har igangsat for at 

imødegå de negative konsekvenser af COVID-19-pandemien for dansk er-

hvervsliv. Initiativerne er mere fyldestgørende beskrevet på 

www.virksomhedsguiden.dk, der også løbende bliver opdateret.   

 

Regeringen har taget følgende midlertidige tiltag for at styrke virksomheders 

likviditet og udlån fra den finansielle sektor: 

 

• Frigivelse af den kontracykliske buffer, hvilket indebærer, at penge- og re-

alkreditinstitutter kan låne mere end 200 mia. kr. ud. 

• To nye statslige lånegarantiordninger målrettet små og mellemstore virk-

somheder hhv. store virksomheder. Ordningerne vil samlet set facilitere ud-

lån på over 60 mia. kr. 

• Styrket likviditet for 165 mia. kr. gennem udskydelse af betalingsfrister for 

moms, AM-bidrag, A-skat og B-skat. 

• En ny likviditetskaution i Danmarks Eksportkredit, der skal hjælpe små og 

mellemstore danske eksportvirksomheder, ved at åbne for nye lån for 1,25 

mia. 

• Statslig garanti til Rejsegarantifonden på 1,5 mia. kr. for at hjælpe rejsesel-

skaberne med at komme igennem krisen.  

• Statsgaranti til SAS på godt to milliarder danske kroner.  

• Dispensation fra en række bevillingsregler, så også offentlige indkøb kan 

understøtte virksomhederne i denne helt ekstraordinære situation.  

 

Regeringen har desuden taget følgende initiativer vedr. omsætning, indtjening 

og fastholdelse af medarbejdere 

 

• Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en midler-

tidig lønkompensationsordning. 

• En kompensationsordning for selvstændige, der oplever fald i omsætningen. 

• Kompensationsordning for virksomheders faste udgifter, de pt. ikke har ind-

tjening til at dække. 

• Kompensationsordning til arrangører, der fra 6.-31. marts 2020 har aflyst el-

ler udskudt arrangementer med over 1.000 deltagere og arrangementer med 

over 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet risikogrupper. 

http://www.virksomhedsguiden.dk/
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• Mulighed for at virksomhederne kan få sygedagpengekompensation allerede 

fra første dag, hvis en medarbejder er syg eller i karantæne på grund af co-

rona-virus. 

• Ordningen med arbejdsfordeling gøres mere fleksibel, så virksomhederne 

hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere.  

• Derudover gives studerende øgede lånemuligheder. 
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