FAKTAARK OM AFTALE FOR RESTRIKTIONSRAMTE
VIRKSOMHEDER, KULTURLIV OG IDRÆT

Hjælpepakker:
Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet er
enige om at målrette hjælpen til erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er ramt af følgende coronarestriktioner:
 Forbud mod at holde åbent.
 Forsamlingsforbud på over 500 personer.
 Grænselukninger.
 Udenrigsministeriets rejsevejledning.
Lønkompensationsordningen
Ordningen udfases som aftalt af regeringen og arbejdsmarkedets parter. For virksomheder, som
ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, ophører lønkompensationsordningen dog først,
når forbuddet ophæves.
Kompensationsordningen for faste omkostninger til særligt berørte erhverv
Ordningen forlænges til og med den 31. oktober 2020. Den forbedres samtidig på nedenstående
punkter, som gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. juli 2020:
 Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder mv. Det betyder, at
fx et hotel eller en luftfartsvirksomhed ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder.
 Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer. Det vil være til
gavn for underleverandører af fx lyd og lys, som leverer til begivenheder arrangeret af kommuner eller andre offentlige aktører
 Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde
åbent. Det kan fx være beholdninger af uåbnede øl og sodavand.
 Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede
virksomheder Det vil eksempelvis omfatte dørmænd.
Arrangørordningen
Kompensationsordningen til arrangører forlænges til og med den 31. oktober 2020 for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende og har været
planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger.
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Det kan eks. være et arrangement, der er blevet flyttet fra juni til september på grund af coronarestriktioner. Arrangøren vil nu kunne søge om kompensation ved aflysning af arrangementet i
september.
Kompensationsordninger for selvstændige mv.
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige
kunststøtteordning i Kulturministeriet videreføres i perioden 1. september til og med den 31. oktober 2020 målrettet de selvstændige mv., der er omfattet af de ovenfor nævnte restriktioner.
Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige mv.
Der indføres lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige, freelancere, kombinatører
mv. og kunstnere, som modtager eller har modtaget kompensation i en af de nedenstående kompensationsordninger:
 Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.
 Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst
 Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
 Den midlertidige kunststøtteordning.
For at benytte adgangen er det et krav, at den selvstædige, kunstneren mv. i løbet af de seneste to
måneder har været på en af ovenstående kompensationsordninger.
Sygedagpenge
Perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udvides med en måned, så
ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.
Garantiordningen for Rejsegarantifonden
Ordningen forlænges frem til og med den 31. oktober 2020 for de pakkerejseudbydere, der fortsat
er ramt af rejserestriktioner. Garantiordningen vil stadig dække de faktiske omkostninger forbundet
med afbrudte og aflyste rejser som følge af corona.
Matchfinansieringsordningen for venture-virksomheder
Ordningen for venture-virksomheder udvides med en 600 mio. kr., heraf en tabsramme på 260 mio.
kr. Den samlede ramme vil dermed være 1300 mio. kr., heraf en tabsramme på 560 mio. kr.
Regional model for kompensation
Der kigges nærmere på mulighederne for at etablere en model for kompensation til virksomheder,
der rammes af forbud mod at holde åbent i forbindelse med regionale nedlukninger.
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Fortsat indsats mod skattely
Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation
i det omfang, det er muligt efter gældende regler.
Forlængelse ved forsatte restriktioner
Hvis corona-restriktionerne stadig gælder efter den 31. oktober 2020, forlænges kompensationsordningerne. Dog senest frem til 31. december 2020. Ansøgningsfristen på puljer på kulturministeriets område forlænges også.
Hvis én eller flere af de fire restriktioner ophører, vil virksomhederne mv. ikke længere kunne få
kompensation knyttet til den eller de ophævede restriktioner.

Kultur- og idrætsliv
Kompensationsordninger
De generelle kompensationsordninger, som med denne aftale forlænges til og med den 31. oktober
2020, omfatter også kultur- og idrætslivet.
Følgende kompensationsordninger til kultur- og idrætslivet forlænges:
 Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner mv.
 Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
 Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Der etableres en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. i perioden den 1. september til
den 31. oktober 2020, der skal sikre flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet under genåbningen.
Med puljen kan kulturaktiviteter som koncerter, teater- eller biografforestillinger med mere end
25 publikummer få tilskud. Kulturaktiviteterne skal gennemføres med respekt for corona-restriktioner og –retningslinjer.
Hjælp til breddeidræt og foreningsliv
Der afsættes yderligere 100 mio. kr. til foreningspuljerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF),
DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
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Omstilling
Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv
Der afsættes 100 mio. kr. til en pulje til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte
erhverv, herunder turismeerhvervet.
Genåbning i regi af sektorpartnerskaber
I Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning er sektorpartnerskaberne blevet bedt om at
undersøge, om restriktionerne for dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv kan lempes sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det gælder spillesteder, professionel idræt, idræts- og foreningsliv, kulturbegivenheder med siddende publikum (f.eks. teater- og biografforestillinger, koncerter, tv-produktioner), konference- og
messecentre og lignende.

Tabel 1
Økonomioversigt

Støtteordninger
Kompensationsordningen for virksomheders faste
omkostninger
Kompensationsordning for arrangementer
Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere
Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige
mv.
Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv
Garantiordning for Rejsegarantifonden
Kompensationsordning for løn og faste omkostninger
for selvejende institutioner mv., hvor offentligt tilskud
til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter
Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
Kompensation vedr. større arrangementer på kulturområdet
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Estimerede, isolerede merudgifter forbundet med
forlængelse til den 31. oktober 2020 (mio. kr.)

1.500,0
200,0
150,0
100,0
100
300,0

30,0
50,0
30,0
300

Yderligere midler til foreningspuljerne under DIF,
DGI, Firmaidræt og DUF

100

I alt

2.860

