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Kolding, den 9. februar 2021 
 

 
Ny politisk aftale justerer og forlænger hjælpepakker 
 
Der har siden 9. december været åbnet bredt op for de generelle hjælpepakker, men de 
forlængede restriktioner giver fortsat udfordringer for erhvervslivet. Derfor har regeringen i 
dag, den 9. februar, justeret hjælpepakkerne. 
 
Samtidig er det besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil 
hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet også blive 
forlænget til og med den 30. april 2021. Det giver forudsigelighed for erhvervs- og kulturliv 
samt lønmodtagere. 
 
Aftalens hovedpunkter 
 
Til selvstændige etc.: 

• Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for 
selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for 
selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er 
det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden 
om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages. 

• Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation 
fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om 
måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for 
freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning. 

• Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det 
vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. 
Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse. 

 
Til virksomheder: 

• Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af 
kompensationsordningen for faste omkostninger. 

• Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for 
at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 
2020 til den 9. december 2020. 

• Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til 
kompensationsordningen for faste omkostninger. 

• Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets 
rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får 
adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger. 

• Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021. 
• Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021. 
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• Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har 
sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det 
gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed. 

 
Til lønmodtagere: 

• Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen 
sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 
2021. 

• Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og 
med 30. april 2021. 

• Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021. 
• Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge  

 
 
Click & Collect 
Vær endvidere opmærksom på, at det fra i går mandag den 8. februar 2021 er tilladt for de 
lukkede detailhandlende at tilbyde kunder at handle via click & collect uden forudbetaling. 
Det betyder, at kunder fremover vil kunne betale for de varer, de har forudbestilt ved 
afhentningen i butikken. Det vil være en stor hjælp for de butikker, som f.eks. ikke har en 
digital betalingsløsning på deres hjemmeside. 
 
Der må stadig alene ske udlevering af en forudbestilt vare i butikken, og reglerne indrettes 
således, at man skal kunne dokumentere forudbestillingen f.eks. ved en ordrebekræftelse 
fra butikken på sms eller e-mail. 
 
 
Yderligere info 
Find hjælp til hvordan din virksomhed skal håndtere Corona regler, og hvordan du kan 
søge hjælp på www.virksomhedsguiden.dk 
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