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Baggrund 

Regeringen indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet den 

20. maj 2020 en politisk aftale om ”Hurtig og sikker udbetaling af kompensation 

som følge af COVID-19”.  

Af aftalen fremgår det bl.a., at der skal nedsættes et brugerpanel bestående af virk-

somheder, der er i målgruppen for kompensationsordningerne. Panelet vil på et 

mere praktisk plan få til opgave at give Erhvervsstyrelsen indsigt i, hvorledes svindel 

og svig i kompensationsordningerne kan undgås. 

Formålet med brugerpanelet og panelets opgave 

Erhvervsstyrelsen administrerer fem kompensationsordninger, der er etableret som 

følge af COVID-19: Arrangementsordningen, lønkompensationsordningen, kom-

pensationsordningen for selvstændige m.v., kompensationsordningen for kombi-

natører samt ordningen for faste omkostninger.  

Der nedsættes et brugerpanel, der skal bistå med at afdække, hvilke former for svig 

hjælpepakkerne åbner op for, og hvilke yderligere former for kontrol der kan være 

effektive i den henseende.  

Brugerpanelet skal på baggrund af egne erfaringer med hjælpepakkerne samt kend-

skab til andre virksomheders mulige svigadfærd fra deres netværk m.v. således 

drøfte blinde vinkler og svagheder (svigmuligheder) i hver af de fem kompensati-

onsordninger, herunder identificere mulige huller og smutveje dels i reglerne, dels i 

ansøgningsprocessen. Brugerpanelet kan eventuelt pege på mulige løsninger, enten 

i relation til Erhvervsstyrelsens processer eller i relation til opfølgning/kontrolpro-

cedurer i Erhvervsstyrelsen eller øvrige myndigheder. 

Brugerpanelet skal opsummere drøftelserne i en afrapportering, som Erhvervssty-
relsen inddrager i tilrettelæggelsen af den efterfølgende kontrol med de allerede fo-
retagne udbetalinger.  

Det forudsættes, at drøftelserne i brugerpanelet kan ske fortroligt, og panelets af-
rapportering forventes derfor ikke offentliggjort.  

Sammensætning 

Virksomhedsrepræsentanterne til brugerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af 

danske virksomheder, herunder forskellige virksomhedsformer og -størrelser. 

 



  Side 2 af 2 

Repræsentanterne skal have en vis indsigt i kompensationsordningerne, fx fordi de 

har søgt om kompensation, eller fordi de har overvejet det.  

Virksomhederne udpeges af relevante organisationer. Det er en forudsætning i den 

politiske aftale, at brugerpanelet skal bestå af virksomhedsrepræsentanter, hvorfor 

medlemmer af organisationerne ikke selv vil kunne deltage i møderne i brugerpa-

nelet.  

Følgende organisationer indstiller virksomhedsrepræsentanter til brugerpanelet: 

• Dansk Erhverv 

• Dansk Industri 

• Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 virksomhedsrepræsentanter) 

• Brancheforeningen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet  

• SMV Danmark 

• Dansk Iværksætter Forening 

Møder og sekretariat 

Brugerpanelet nedsættes primo august 2020 og afleverer sin afrapportering til Er-
hvervsstyrelsen medio oktober 2020.  

Første møde afholdes i august 2020.  

Brugerpanelet nedsættes som en selvstændig forvaltningsmyndighed og 

sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. Sekretariatet deltager i møderne. 

Forberedelse af møderne finder sted i sekretariatet.  

 

 

 

 


