
 

  

Økonomitabel – Aftale om udvidelse af hjælpepakker  

  

Der er nedenfor foretaget et skøn af udgifterne forbundet med udkast til Aftale om 

udvidelse af hjælpepakker. Hertil kommer udgifter til administration af ordningerne 

mv. Det bemærkes, at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.  
 
 

Tabel 1 

Udgifter forbundet med hjælpepakker til dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv fra november 2020 frem til og med 
januar 2021 

 

 
 

2020 
mio. kr. 

 
2021 

mio. kr. 

1. Forlængelse af kompensations- og garantiordninger:   

Kompensationsordning for faste omkostninger, herunder målrettet kompensationsordning for faste omkost-
ninger til primært offentligt finansierede selvejende institutioner* 

2.000 1.000 

Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrange-
menter* 

 200 100 

Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunst-
støtteordning* 

400 200 

Garantiordning i Rejsegarantifonden* 200 100 

Nødpulje 1-4 40 20 

2. Udvidelse af kompensationsordninger:    

2.1. Kompensation for skærpet forsamlingsforbud* 720 360 

2.2. Kompensation for forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.00*  10 5 

2.3. Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder 340 170 

2.4. Kompensation til leverandører til minkfarme* 140 70 

2.5. Kompensationsordning målrettet aftenskolerne, og daghøjskolerne og Folkeuniversitet 40 20 

3.-7. Forbedring af kompensationsordninger:   

3. Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger* 270 135 

4.1. Genåbning af momslåneordning for små og mellemstore virksomheder** - 350 

4.2. Bedre lån til mindre virksomheder*** - - 

4.3. Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden*/** 300 100 

4.4. Styrkelse af eksportørernes konkurrencedygtighed og virksomhedernes likviditet - - 

4.5. Matchfacilitetsordning for iværksættere i de tidlige faser 165 - 

4.6. Turisme og hoteller - - 

5.1. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter 150  150 

       Pulje til biografer 10 5 

       Løft til foreningspulje for forenings- og idrætslivet 100 50 

5.2. Arbejdslegater til professionelle kunstnere - 25 

5.3. Genstartsteam for kultur- og idrætslivet - 50 

5.4. Genstartsteam for eksport - - 

6.1. Forlænget dagpengeret for ledige, der opbruger deres dagpengeret frem til den 1. november 2021**** 10 75 

6.2. Forlænget ret til sygedagpenge 8 16 

6.3. Genindførsel af suspension af 225-timerregelen 5 52 

6.4. Styrket opkvalificering af ledige - 60 

6.5. Styrkelse af Omstillingsfonden 10 - 

6.6. SU-lån til studerende 1 1 

6.7. Fristforlængelser for ph.d.er, der ikke kan færdiggøre ph.d. pga. COVID-19 18 - 

7. Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer svarende til tilsynsafgift i 2020 20 - 

I alt 5.157 3.114 

Anm.: Forlængelser og udvidelser gælder både på Erhvervsministeriets og Kulturministeriets område samt for udvidelser ang. 
begrænsning i åbningstid, leverandører til private fester mv., samt faste omkostninger light. Udgifter til initiativer udover de 
generelle kompensationsordninger for erhvervslivet mv. finansieres i 2021 af reserven til genstart af dansk økonomi og særlige 
udfordringer afledt af COVID-19 (”krigskassen”). 
* De isolerede merudgifter forventes med usikkerhed at holde sig inden for de allerede bevilligede rammer. 
** Der er tale om en tabsramme, der modsvarer en større lånefacilitet. 
*** Tabsramme på likviditetsordning uden for udgiftsloft på 1.666 mia. kr. 
**** Medfører desuden merudgift på 10 mio. kr. i 2022. 


