Staten betaler op til 75 pct. af lønnen for hjemsendte medarbejdere
Til orientering har regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne indgået en
trepartsaftale, der indfører lønkompensation for medarbejdere, som ellers ville være blevet
afskediget.
Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever
ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og ikke kan beskæftige deres
medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.
Løsning:

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært
hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle
afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden
en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog
maksimalt 23.000 kroner per måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For
timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kroner per
måned. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.
Betingelse for at benytte modellen:

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i
den periode, hvor de modtager kompensationen. Den enkelte lønmodtager, som
virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt
fem dage i tilknytning til kompensations-perioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie,
afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller
anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for
disse dage. Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere
forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19, fx kompensation for arrangører
af arrangementer med +1.000 deltagere.
Løbetid:

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.
Statsfinansielle konsekvenser:

Ordningen forventes, at koste statskassen 5,3 mia. kroner (0,23 pct. af BNP)
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