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Aftale om hurtig og sikker udbetaling af kompensation som følge af COVID-19
Udbruddet af COVID-19 har alvorlige økonomiske konsekvenser for danske lønmodtagere og dansk erhvervsliv. Mange virksomheder oplever en markant nedgang i deres
omsætning som følge af pandemien.
For at holde hånden under dansk økonomi og arbejdspladser i denne ekstraordinære
situation er der etableret fem kompensationsordninger i Erhvervsstyrelsen:






Lønkompensationsordning
Kompensationsordning for selvstændige mv.
Kompensationsordning for faste omkostninger
Kompensationsordning for freelancere mv. med blandet A- og B-indkomst
Kompensationsordning til arrangører.

Der er fokus på at sikre en hurtig udbetaling af kompensationen. Der er allerede iværksat initiativer med straksudbetaling vedrørende lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige. Erhvervsstyrelsen har allerede mere end 400
nye medarbejdere, som bidrager til, at udbetalingerne finder sted så hurtigt som muligt.
Der kan fortsat være behov for at skulle beskæftige op til 500 medarbejdere i forbindelse med ordningerne, men behovet for flere medarbejdere vurderes løbende i takt
med, at ansøgningerne modtages i Erhvervsstyrelsen.
Der er endvidere fokus på at reducere risikoen for snyd, svindel og svig. Senest er der
med Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med
gradvis genåbning af Danmark af 18. april 2020 mellem regeringen og alle Folketingets partier afsat 50 mio. kr. til en styrket kontrol i Erhvervsstyrelsen ved bl.a. anvendelse af elektronisk maskinlæring. Endvidere har Erhvervsstyrelsen indledt et samarbejde med SØIK og skattemyndighederne om at opdage og bekæmpe svindel. Dette
samarbejde består blandt andet i en hurtig udveksling af oplysninger, så svindel hurtigt
kan identificeres.
Regeringen (Socialdemokratiet) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet er
enige om at gennemføre yderligere tiltag, som øger hastigheden i udbetalingerne betragteligt samt forbedrer kontrolmulighederne i de fem kompensationsordninger.
Der iværksættes følgende yderligere initiativer rettet mod hurtig og sikker udbetaling:
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Hurtigere udbetaling
1. Fast track-løsning for udbetaling af visse omkostninger
Med et fast track-spor bliver det muligt at foretage delvise udbetalinger af kompensation til ansøgere, hvis omkostningerne åbenlyst kan dokumenteres ved
f.eks. lejekontrakter.
2. Straks-behandling af ansøgninger
Med straks-behandling forkortes sagsbehandlingstiden ved, at man på nogle bestemte områder lægger oplysninger i ansøgningen til grund for udbetaling uden
yderligere indledende kontrol. I stedet foretages kontrollen efterfølgende.
3. Digital revisorerklæring
Der udarbejdes en digitaliseret revisorerklæring, så revisor skal anvende en fast
skabelon i forbindelse med virksomheders ansøgning om kompensation for faste
omkostninger. En digitaliseret erklæring vil effektivisere sagsbehandlingen, idet
erklæringerne ensartes og dermed øge udbetalingshastigheden.
Det bemærkes, at virksomhedens ansøgning om kompensation for faste omkostninger
fortsat skal vedlægges en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt, uafhængig revisor, så risikoen for fejl og svindel reduceres.
Sikker udbetaling
4. Whistleblower-ordning til kompensationsordninger
Der etableres en whistleblower-ordning, som giver medarbejdere, virksomheder,
organisationer mv. mulighed for at indberette oplysninger om muligt svig med
kompensationsordningerne. Det kan eksempelvis være oplysninger, som kommer ansatte i private virksomheder i Danmark i hænde, og som f.eks. tillidsrepræsentanter eller de faglige organisationer kan indgive på vegne af deres medlemmer. Ordningen indrettes, således at anmelder er anonym, dog med den undtagelse, at en snæver kreds af betroede medarbejdere i Erhvervsstyrelsen, skal
kunne identificere anmelder med henblik på at få oplysninger bekræftet eller uddybet.
5. Øget inddragelse af eksterne eksperter
Der nedsættes en ekstern ekspertgruppe vedr. svindel og svig, som består af få,
højtspecialiserede, eksterne eksperter med særlig viden om revision, pengestrømme, kunstig intelligens og konkursboer. Ekspertgruppen får til opgave at
afdække, hvilke former for svig kompensationsordningerne kan indebære, og
hvilke typer kontroller, der kan være effektive i den henseende ud over de allerede eksisterende.
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Endvidere nedsættes et brugerpanel bestående af virksomheder, der er i målgruppen for kompensationsordningerne. Panelet vil på et mere praktisk plan få til opgave at rådgive om, hvorledes svindel og svig i kompensationsordningerne kan
undgås.
Endelig vil Erhvervsstyrelsen inddrage ekstern specialistbistand i sagsbehandlingen af konkrete sager, der omhandler eksempelvis komplekse juridiske eller
regnskabstekniske forhold. Det skal understøtte høj udbetalingshastighed og forebygge fejl i principielle og større sager.
Aftaleparterne er enige om, at der med de nye tiltag tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud. Samtidig tilstræbes det at risikoen for misbrug og svindel reduceres
gennem brug af revisorer samt risikobaseret efterkontrol. Der er enighed om, at tiltagene slår den rette balance an mellem hurtigere udbetaling til virksomhederne og fortsat
kontrol. Aftalen har karakter af en stemmeaftale.
Opfølgning
Whistleblower-ordningen kræver ny lovgivning. Partierne bag aftalen forpligter sig til
at stemme for den nødvendige lovgivning. Erhvervsministeren vil som hastelovgivning
snarest fremsætte et lovforslag herom.
De øvrige initiativer kan gennemføres administrativt inden for rammerne af de nuværende kompensationsordninger.
Aftaleparterne vil hver 14. dag blive orienteret om udviklingen i de fem kompensationsordninger, ligesom behovet for yderligere initiativer løbende vil blive overvejet.

