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Forlængelse og fornyelse af kompensationsordninger 

 

På grund af de seneste restriktioner og risikoen for yderligere forværringer, er der genåbnet eller 

forlænget flere kompensationsordninger 

 

Ordning for sæsonbetonede virksomheder  

Restaurationer, men også mange andre virksomheder, er meget sæsonpræget i julemåneden. Derfor 

genindføres den tidligere ordning fra 23. juni 2020 om kompensation til sæsonafhængige erhverv. 

 

For at være sæsonbetonet selvstændig, skal det kunne dokumenteres, at den forventede månedlige 

omsætning i kompensationsperioden er mindst 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige 

omsætning over det anvendte regnskabsår. 

 

De sæsonbetonede selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 50 pct. i 

kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 pct. af deres omsætningsnedgang. 

Selvstændige og kunstnere vil maks. kunne få op til 37.000 kr. pr. måned. 

Kompensationsperioden vil gælde for hele december 2020. Omsætningsnedgangen i 

kompensationsperioden december 2020 opgøres i forhold til omsætningen i referenceperioden, som 

er december 2019. 

Derudover gælder øvrige krav i ordningen for selvstændige mv. 

 

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse 

Ved etablering af en arbejdsfordeling skal arbejdsgiver sædvanligvis betale 1. og 2. ledighedsdag 

(G-dage), hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen. 

 

Nu reduceres virksomhedernes omkostninger ved ordinær arbejdsfordeling, idet der indføres en 

midlertidig suspendering af arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for G-dage ved ordinær 

arbejdsfordeling eller hjemsendelse i perioden 1. januar - 28. februar 2021. 



Mindste-udbetalingsreglen ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelser suspenderes i samme 

periode. 

 

Rentefrit lån af A-skat og AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18 og 29. januar 

2021 

En ny låneordning gør det muligt for små- og mellemstore virksomheder at opnå et rentefrit lån på 

et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og 

den 29. januar 2021, som dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling. Lånet skal 

tilbagebetales senest den 1. november 2021. 

 

Det vurderes muligt at udbetale lånene primo februar 2021, afhængig af hurtigheden i 

lovgivningsproces samt godkendelse af EU-Kommissionen. 

 

Generel forlængelse af kompensations- og garantiordninger 

Udover det ovennævnte sker der en generel forlængelse af kompensations- og garantiordninger  

De mest relevante for virksomheder på Lolland-Falster, som forlænges fra efter den 31. januar 2021 

til og med den 28. februar 2021, er: 

• Kompensationsordninger for faste omkostninger (inkl. tilsvarende ordninger på Kultur- samt 

Social- og Indenrigsministeriets område) 

• Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og 

idrætsarrangementer 

• Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den 

midlertidige kunststøtteordning 

• Nødpulje 1-4 på kulturområdet 

• Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskolerne og 

Folkeuniversitet 

 



Har du spørgsmål til ordningerne? 

Hvis du har spørgsmål til ordningerne, så står vi gerne til rådighed. 

  

Derudover anbefaler vi at blive tilmeldt vores nyhedsbreve via vores hjemmeside www.aage-

maagensen.dk/nyheder/ samt at følge myndighedernes hjemmeside www.virksomhedsguiden.dk. 

 

Udarbejdet 20. december 2020 


