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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet  
  

om   
  

Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af  

dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv  
  
  

Af den 28. august 2020  

  
    

COVID-19-smitten skal holdes på et lavt niveau. Ikke mindst sårbare grupper i samfundet 

skal beskyttes bedst muligt, og vi skal som land arbejde os ud af de økonomiske 

vanskeligheder, som sundhedskrisen har skabt, så vi igen oplever økonomisk vækst og 

dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Et rigt kultur- og idrætsliv er samtidig vigtigt for 

danskerne, og aftalepartierne er enige om at ville understøtte et levende kulturliv i hele 

Danmark under den nuværende sundhedskrise.  

  

Der er igangsat en gradvis genåbning af samfundet, som også har ført til en gradvis 

udfasning af hjælpepakker. Dele af dansk erhvervsliv, oplevelsesøkonomi samt kultur- 

og idrætslivet vil dog fortsat være meget berørt af restriktioner et stykke tid endnu. 

Aftalepartierne er derfor enige om fortsat at kompensere de dele af dansk erhvervs-, 

kultur- og idrætsliv, der er særligt hårdt ramt af én eller flere af følgende COVID-19-

relaterede restriktioner:   

  

• Forbud mod at holde åbent  

• Forsamlingsforbud på over 500 personer  

• Grænselukninger  

• Udenrigsministeriets rejsevejledning.  

  

Partierne er med denne aftale enige om, at såfremt én eller flere af disse restriktioner 

fortsat gælder efter den 31. oktober 2020 er aftalepartierne enige om, at de relevante 

kompensationsordninger forlænges dog senest frem til og med den 31. december 2020, 

jf. pkt. 17.  
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Hjælpepakkerne og de forbedrede vilkår skal give dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv 

mulighed for at tilpasse sig den nye virkelighed, som COVID-19 medfører.  

  

Aftalepartierne sætter med denne aftale også gang i et arbejde i sektorpartnerskaberne 

med henblik på at undersøge sundhedsmæssigt forsvarlig, yderligere genåbninger af 

spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder 

teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger, tv-produktioner mv., konference- og 

messecentre og lignende. Det skal undersøges, om restriktioner, herunder 

kapacitetsgrænser og kvadratmeterkrav mv., kan lempes sundhedsmæssigt forsvarligt.  

  

Regeringen og partierne bag Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning af den 14. 

august 2020 vil ved udgangen af september 2020 vurdere, om der er grundlag for at lempe 

forsamlingsforbuddet på 100 personer tidligere.  

  

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om 

udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. For virksomheder, som ved 

bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, ophører lønkompensationsordningen dog 

først, når forbuddet ophæves.   

  

Aftalepartierne noterer sig desuden, at der mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 

pågår drøftelser om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den 

eksisterende, ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens 

økonomiske ekspertgruppe.  

  

Aftalepartierne er på denne baggrund enige om følgende:  

  

1. Forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger for særligt berørte 

erhverv  

Aftalepartierne er enige om, at den målrettede kompensationsordning for faste 

omkostninger forlænges til og med den 31. oktober 2020. Det indebærer, at virksomheder, 

som er omfattet af én eller flere af ovennævnte restriktioner, fortsat får mulighed for 

kompensation for en del af deres faste omkostninger. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 om 

mulig forlængelse af ordningen.  

  

Virksomheder, der er ramt af forbud men stadig kan opretholde en omsætning og dermed 

er delvist ramt af forbud, er også omfattet af ordningen.  

  

Aftalepartierne er herudover enige om at forbedre ordningen på følgende vis:  

a) Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder mv.: 

Kravet om at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-

august 2019 kom fra udenlandske kunder eller rejser til restriktionsramte 

destinationer udgår. Det betyder, at fx et hotel eller en luftfartsvirksomhed ikke 
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længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens 

omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder.  

  

b) Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer: 

Selve det aflyste arrangements karakter, jf. definitionen af arrangementer i 

arrangørordningen, bliver udslagsgivende for underleverandørens mulighed for at 

opnå kompensation i den forlængede ordning. Dermed vil det være muligt at opnå 

kompensation for virksomheder, uanset at arrangøren eksempelvis er en 

kommune. Det vil være til gavn for underleverandører af fx lyd og lys, som leverer 

til begivenheder arrangeret af kommuner eller andre offentlige aktører.  

  

c) Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud 

mod at holde åbent: Der indføres mulighed for, at natklubber, diskoteker og 

lignende kan få kompensation for varer, hvor holdbarheden udløber i den 

forlængede kompensationsperiode. Det kan fx være beholdninger af uåbnede øl 

og sodavand.   

  

d) Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til 

tvangslukkede virksomheder: Der indføres mulighed for kompensation for faste 

omkostninger efter trappemodellen til underleverandører til virksomheder, der er 

omfattet af forbud om at holde åbent, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse. 

Det vil betyde, at virksomheder, der leverer services og varer til natklubber mv., 

som indirekte rammes af forbuddet, vil kunne kompenseres for en del af deres 

faste omkostninger. Det vil eksempelvis omfatte dørmænd.  

  

Forbedringerne indføres fra den 9. juli 2020, så de også gælder for den eksisterende, 

målrettede kompensationsordning for faste omkostninger.  

  

Aftalepartierne noterer sig, at underleverandører til større arrangementer eller 

begivenheder, som er aflyst som følge af forsamlingsforbud, fortsat har mulighed for 

kompensation for en del af deres faste omkostninger. Det kan fx være et messecenter, 

som lider store omsætningstab på grund af aflysninger af større begivenheder, som de 

havde udlejet lokaler til. Virksomheder i fx transportbranchen vil endvidere, i det omfang 

de er påvirket af grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger, have 

mulighed for at søge kompensation for en del af deres faste omkostninger, såfremt de bl.a. 

kan dokumentere en væsentlig omsætningsnedgang som følge af ovennævnte COVID-19 

relaterede restriktioner.  

  

Aftalepartierne er enige om, at ordningens eksisterende bestemmelser om dyr i zoologiske 

haver og andre dyr fastholdes, så der vil blive mulighed for kompensation til foderudgifter 

mv., i det omfang fx zoologiske haver eller omfattede dyreavlere er ramt af én eller flere 

af de i indledningen nævnte restriktioner.  
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2. Forlængelse af arrangørordning  

Aftalepartierne er enige om, at 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 dermed har været planlagt, inden der blev 

indført forbud mod større forsamlinger hele sommeren. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 

om mulig forlængelse af ordningen.  

  

Aftalepartierne noterer sig, at arrangementer som er omfattet af ordningen, og som er 

flyttet fra fx juni til september 2020, får kompensation ved aflysning af arrangementer i 

september og oktober 2020.  

  

3. Videreførelse af kompensationsordninger for selvstændige mv. ramt af tvangslukning 

eller forsamlingsforbud  

Aftalepartierne er enige om at kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, 

kombinatører mv. samt den midlertidige kunststøtteordning videreføres med de gældende 

regler i perioden den 1. september til og med den 31. oktober 2020 målrettet de 

selvstændige mv., der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har 

omsætning eller indkomst. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 om mulig forlængelse af 

ordningen.  

  

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere mv. og kombinatører, der gjaldt 

fra den 9. juli til og med den 8. august 2020, justeres, så der i højere grad tages højde for 

den selvstændiges mv. ferie, men således at der fortsat maksimalt kan udbetales én 

måneds kompensation i perioden den 9.juli til og med den 31. august 2020.  

  

Derudover videreføres kompensationsordninger for de selvstændige, freelancere, 

kombinatører mv. og kunstnere, som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet i perioden den 

1. september til og med den 31. oktober 2020. Der ydes kompensation på de oprindelige 

niveauer. For at være dækket af ordningen skal en ansøger have en omsætningsnedgang 

på mindst 30 pct. i den periode, der søges kompensation for. Endvidere skal ansøger 

kunne dokumentere gennem kontrakter, aftaler mv. eller omsætning fra samme eller 

tilsvarende arrangementer i referenceperioden, at omsætningsnedgangen er direkte 

relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som 

følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle 

levere til, har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor 

det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettiget i 

arrangørordningen, svarende til dokumentationskravene i de tidligere 

kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. Selve det 

aflyste arrangements karakter, jf. definitionen af arrangementer i arrangørordningen, 

bliver udslagsgivende for underleverandørens mulighed for at opnå kompensation i den 

forlængede ordning. Dermed vil det være muligt at opnå kompensation for virksomheder, 

uanset at arrangøren eksempelvis er en kommune.  
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Selvstændige mv., der er væsentligt berørt af COVID-19-relaterede restriktioner 

vedrørende grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning, kan ved opfyldelse 

af de relevante dokumentationskrav, der gælder i den målrettede kompensationsordning 

for faste omkostninger, opnå kompensation som selvstændig efter de hidtidige regler.  

  

Aftalepartierne er enige om at justere på kravene vedrørende A- og B-indkomst i 

ordningen med henblik på at flere kombinatører, som er ramt af tab i forbindelse med 

COVID19, kan komme ind i ordningen. Loftet for A-indkomst hæves således til 25.000 

kr. pr. måned, mens kravet om minimum B-indkomst sænkes til 2.500 kr. pr. måned. Dette 

gælder for kompensation til kombinatører i perioden den 1. september til og med den 31. 

oktober 2020.  

  

4. Kompensation til kultur- og idrætsliv  

De generelle kompensationsordninger, som med denne aftale forlænges, omfatter også 

kultur- og idrætslivet til og med den 31. oktober 2020. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 om 

mulig forlængelse af ordningen.  

  

Aftalepartierne er derudover enige om at forlænge følgende kompensationsordninger til 

kultur- og idrætslivet:  

  

• Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner mv.  

• Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. Delpuljerne 

videreføres. I nødpuljens delformål 4 videreføres kompensation for faste 

omkostninger, i det omfang institutionerne lever op til kriterierne i 

sammenlignelige videreførte ordninger  

• Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer.   

  

Kultur- og idrætslivet er vigtigt for danskerne og aftalepartierne er enige om at ville 

understøtte et rigt og levende kulturliv i hele Danmark.  

  

5. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter  

Det er vigtigt med fortsatte aktiviteter på kulturområdet til glæde for publikum, 

arrangørerne og deres underleverandører. Aftalepartierne er enige om at etablere en 

aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. med det formål at understøtte, at der i 

perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller 

allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, fx 

koncerter samt teater- og biografforestillinger på kulturområdet, og at kulturaktiviteter 

kan gennemføres med respekt for COVID-19-restriktioner og -retningslinjer og derfor fx 

med reduceret publikum. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 om mulig forlængelse af 

ordningen.  

  

Tilskud kan ydes til:   
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• En enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling)   

• En række gentagelser af det samme kulturaktivitet (fx teater- eller 

biografforestillinger)   

• En række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende 

programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, 

herunder gentagelser af flere forskellige titler.   

  

Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog 

maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Puljen dækker således ikke tabte indtægter. 

Tilskuddet ydes efter budget for arrangementet. Efterfølgende aflægges regnskab, 

hvorefter et eventuelt overskud på arrangementet skal tilbagebetales (dog maksimalt 

svarende til tilskuddets størrelse). Den konkrete afgrænsning af, hvilke udgifter der kan 

medtages, vil blive nærmere fastsat i forbindelse med den administrative udmøntning af 

puljen. Af hensyn til så hurtig en sagsbehandling som muligt søges og udmøntes puljen 

løbende.  Der indføres et loft på 6 mio. kr. for, hvor meget den enkelte kulturaktør 

(institution/virksomhed) kan modtage i tilskud fra puljen i perioden frem til den 31. 

oktober 2020.  

  

Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på 

kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede 

aktiviteter på kulturområdet, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, 

revyer, standup og biografer. Ordningen understøtter endvidere, at kulturinstitutioner og 

-organisationer kan gennemføre og organisere kulturaktiviteter målrettet børn og unge, fx 

i daginstitutioner og/eller folkeskoler. Tillige kan fx multiarenaer og folkeoplysende 

foreninger søge til aktiviteter. Fælles gælder, at ansøgere skal have en årlig omsætning på 

mindst 1 mio. kr. Biografer kan fx søge om tilskud fra aktivitetspuljen til udgifter i 

forbindelse med filmforevisninger. Statsinstitutioner samt DR og TV2 er ikke omfattet af 

ordningen.   

  

Puljen kan kun søges af CVR-registrerede institutioner og selvejende foreninger mv. Det 

er endvidere et krav, at ansøger er CVR-registreret inden den 1. juni 2020.  

  

Kulturaktører vil fortsat have mulighed for at søge kompensationsordningen for større 

arrangementer. Den samme aktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både aktivitetspuljen 

og arrangementskompensationsordningen.  

  

Aktiviteterne i ordningen vurderes at kunne falde ind under gruppefritagelsesfor-

ordningen på kulturområdet Det vil bero på konkrete vurderinger, og det forudsætter, at 

gruppefritagelsesforordningens øvrige bestemmelser er opfyldt, herunder at støtte ikke 

kan tildeles til kriseramte virksomheder.  
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6. Yderligere midler til breddeidræt og foreningsliv  

Aftalepartierne er desuden enige om, at der afsættes yderligere 100 mio. kr. til 

foreningspuljerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Firmaidrætten og Dansk 

Ungdoms Fællesråd (DUF).  

  

Midlerne til DIF, DGI og Firmaidrætten skal gå til lokale idrætsforeninger, herunder også 

de foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede 

eventarrangører. DIF og DGI forpligtes ligeledes til at administrere ansøgninger fra 

lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatte-idrætten og esport. 

DUF forpligtes til også at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for det 

amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. 6 mio. kr. øremærkes til 

konkurstruede landsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), herunder 

udvekslingsorganisationer. Der henvises i øvrigt til pkt. 17 om mulig forlængelse af 

ordningen.  

  

7. Forlængelse af garantiordningen for Rejsegarantifonden  

Aftalepartierne er enige om, at garantiordningen til Rejsegarantifonden målrettet de 

pakkerejseudbydere, der fortsat er ramt af rejserestriktioner, forlænges. Garantiordningen 

vil fortsat dække de faktiske omkostninger forbundet med afbrudte og aflyste rejser, som 

følge af COVID-19. Garantiordningen for Rejsegarantifonden forlænges frem til og med 

den 31. oktober 2020. Forlængelsen af ordningen holdes inden for de allerede afsatte 

garantirammer til Rejsegarantifonden. Partierne lægger vægt på at ordningen 

administreres, så den bedst muligt sikrer den løbende likviditet hos pakkerejseudbyderne.  

  

Partierne noterer sig, at regeringen vil se på mulighederne for at regionalisere 

rejsevejledningerne.  

  

8. Matchfinansieringsordningen for venture-virksomheder  

Aftalepartierne er enige om at udvide matchfinansieringsordningen for venture-

virksomheder med en samlet ramme på 600 mio. kr., heraf en tabsramme på 260 mio. 

kr. samt en statsgaranteret lånefacilitet til Vækstfonden på 340 mio. kr.  

  

Udvidelsen finansieres af ikke-forbrugte midler fra rammen fra Vækstfondens SMV-

garantiordning, hvor efterspørgslen har været lavere end ventet. Partierne vil løbende 

følge efterspørgslen på denne ordning.   

  

9. Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv  

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at styrke den målrettede indsats for at 

understøtte erhvervslivets omstilling og forbedrede beskæftigelsesmuligheder efter 

corona-krisen. Fx vil virksomheder inden for turismeerhvervet samt restaurations- og 

hotelerhvervet i mange tilfælde have behov for at gennemføre justeringer i 

forretningsmodeller, produkter og services for at møde kunder og markeders ændrede 

efterspørgsel.  
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Aftalepartierne er derfor enige om, at der afsættes 100 mio. kr. med henblik på anvendelse 

i 2020 og 2021 til en pulje til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte 

erhverv, som fx oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller, og vil se på, om der er behov 

for at følge op med yderligere indsatser målrettet eksporterhvervene i lyset af de 

kommende anbefalinger fra de nedsatte genstartsteams. Puljen udmøntes af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse, som arbejder målrettet med erhvervsudvikling og omstilling 

af virksomheder i hele Danmark.  

  

Aftalepartierne noterer sig endvidere, at der allerede er målrettet tæt ved 300 mio. kr. til 

corona-indsatser i det decentrale erhvervsfremmesystem.   

  

10. Regional model for kompensation  

Aftalepartierne er enige om at se nærmere på, om der skal etableres en model for 

kompensation af virksomheder, der rammes af fx forbud mod at holde åbent i forbindelse 

med regionale nedlukninger. Det undersøges, om der kan gås mere individuelt til værks.  

  

  

11. Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige mv.  

Aftalepartierne er enige om at indføre en lempeligere adgang til dagpengesystemet for 

selvstændige mv., der er eller var på en midlertidig kompensationsordning for 

selvstændige mv. i løbet af de seneste to måneder, inden kompensationsordningen 

udløber/udløb. Det sker for at understøtte de selvstændige mv. i forbindelse med 

udfasningen af kompensationsordningerne.  

  

Det gælder følgende midlertidige 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.  

  

Konkret åbnes der op for, at målgruppen kan indmelde sig i dagpengesystemet uden 

forudgående a-kassemedlemskab frem til og med den 31. oktober 2020 og få ret til 

dagpenge.   

  

Personer i målgruppen kan blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i 

tid og betale kontingent for denne periode. Derudover vil der gælde en forpligtigelse til 

medlemskab af a-kassen et år fremover. Derudover vil de almindelige krav i 

dagpengesystemet gælde, herunder beskæftigelseskravet. For selvstændige vil seneste 

regnskabsår (2019) kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet de ellers 

ikke vil have indkomst fra virksomheden i 12 måneder. På tilsvarende vis vil indkomst 
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fra 2019 kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet for den resterende gruppe 

af personer omfattet af kompensationsordningerne.  

  

Det gøres også muligt for virksomheder i tvangslukkede brancher at ophøre midlertidigt 

frem til og med den 31. oktober 2020, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres 

virksomhed og CVR-nummer.   

  

Selvom virksomheden er midlertidigt ophørt, vil det forsat være muligt at søge en række 

øvrige kompensationsordninger, herunder lønkompensation til ansatte i virksomheden, 

kompensation for faste omkostninger samt anvende garantiordninger og ordninger på 

skatteområdet.  

  

Det vil dog ikke være muligt at opnå den lempeligere adgang til dagpengesystemet, 

såfremt man benytter sig at muligheden for at modtage kompensation for tabt omsætning 

eller indkomst i en af kompensationsordningerne beskrevet ovenfor under pkt. 3 om 

videreførelse af kompensationsordninger for selvstændige mv. ramt af tvangslukning 

eller forsamlingsforbud.  

  

12. Sygedagpenge  

Aftalepartierne noterer sig, at den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden på 

sygedagpenge først udløber den 31. december 2020. Der er den 26. august 2020 indgået 

aftale om en forlængelse frem til den 31. december 2020 af sygedagpengeordningen for 

personer med særlig risiko ved smitte med COVID-19 og deres pårørende.   

  

Aftalepartierne er enige om at udvide perioden for den midlertidige forlængelse af retten 

til sygedagpenge med en måned, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til 

jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.  

  

Udvidelsen vil indebære, at sygedagpengemodtagere kan få forlænget deres 

sygedagpengeperiode med yderligere 1 måned, hvis de når revurderingstidspunktet, eller 

den nugældende forlængelse ophører, i perioden fra og med den 30. september til og med 

den 31. oktober 2020.  

  

13. Fortsat indsats mod skattely  

Aftalepartierne er enige om, at alle virksomheder, der søger om kompensation efter 

forlængelsen af ordningerne, skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til 

internationale aftaler og nationale regler.   

   

Det indebærer, at virksomheder, der har base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer, 

ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt efter EU-retten og eventuelle 

andre internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig.  
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Aftalepartierne noterer sig, at regeringen er i dialog med EU-Kommissionen om 

rækkevidden af og det juridiske grundlag for henstillingen af den 14. juli 2020 vedrørende 

statslig finansiel støtte. Når denne dialog er tilendebragt, vil regeringen indkalde 

aftalepartierne til politisk drøftelse om, hvad der er muligt i relation til i højere grad end 

i dag at afskære virksomheder med base i lande på EU’s sortliste over skattely fra COVID-

19kompensationsordningerne.  

  

14. Status på hårdt ramte brancher  

Regeringen vil indkalde aftalepartierne til en drøftelse af status i de hårdt ramte brancher 

på baggrund af udfordringsbilleder fra de nedsatte genstartsteams. Det drejer sig blandt 

andet om turisme, hoteller, messecentre og transporterhvervet.   

  

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, V, RV og K har indgået en aftale om 

luftfartspakke af den 25. juni 2020, hvor der afsættes til 260 mio. kr. på at genstarte 

luftfarten i Danmark. Partierne bag aftalen har i den forbindelse aftalt at mødes igen i 

september 2020 og vurdere den indledende virkning af aftalen.  

--o--  

  

15. Yderligere sundhedsmæssig forsvarlig genåbning i regi af sektorpartnerskaber I 

forlængelse af Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning af den 14. august 2020 

anmodes sektorpartnerskaberne, hvor også sundhedsmyndighederne er repræsenteret, om 

at undersøge, om restriktioner for dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv kan lempes 

sundhedsmæssigt forsvarligt og inden for rammerne af den overordnede strategi, hvor 

centrale elementer er test, smitteopsporing og isolation. Konkret anmodes 

sektorpartnerskaberne om så hurtigt som muligt at undersøge følgende:  

  

Spillesteder:  

• Muligheden for afholdelse af arrangementer med flere personer tilstede og 

lempelse af kapacitetsgrænse/arealkrav ift. spillesteder, fx brug af mundbind, 

sektionsopdeling, registrering eller andre smittereducerende tiltag, også i 

forbindelse med lokaler og arrangementer til stående publikum.  

  

Professionel idræt:  

• Muligheden for at superliga-ordningen kan overføres til andre fodboldkampe og 

øvrig tilskueridræt fx håndbold, ishockey, hestevæddeløb og motorsport (både 

nationalt og internationalt).  

  

• Muligheden for at en større procentdel af kapaciteten på stadions og arenaer, 

herunder sponsorområder, kan udnyttes til siddende idrætsarrangementer, fx via 

registrering.  

  

Idræts- og foreningsliv:  
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• Muligheden for særlige undtagelser for forsamlingsforbud til idræts- og 

foreningsarrangementer, fx via en sektionering eller registrering (både udendørs 

og indendørs).  

  

• Muligheden for lempelse af arealkrav fx for aftenskoler og afstandskrav i 

forbindelse med fællessang, fx via registrering.  

  

Kulturbegivenheder med siddende publikum (fx teaterforestillinger, koncerter, 

biografforestillinger, tv-produktioner mv.):  

• Muligheden for afholdelse af arrangementer med flere end 500 personer tilstede 

på lignende vis som ved superliga-ordningen og lempelse af 

kapacitetsgrænse/arealkrav.  

  

  

  

Konference- og messecentre og lignende:  

• Muligheden for lempelse af arealkravet for messeaktiviteter, herunder via 

registrering. I dag skal messeaktiviteter følge retningslinjerne for storcentre mv.   

  

• Muligheden for afholdelse af konferencer med flere end 500 personer tilstede 

tilsvarende superliga-ordningen, jf. oven for ift. kulturbegivenheder med 

siddende publikum.  

  

Diskoteker og natteliv mv.:  

• Der etableres et sektorpartnerskab til at udarbejde retningslinjer for ansvarlig 

genåbning af steder, hvor der drives natklubber, diskoteker eller lignende med 

henblik på at sikre en sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning, når natklubber, 

diskoteker og lignende ikke længere skal holde lukket, fx via registrering.  

  

Sektorpartnerskaberne kan desuden komme med yderligere sundhedsmæssigt forsvarlige 

forslag til genåbning, herunder ved brug af registrering af besøgende.   

  

Når sektorpartnerskabernes afrapporteringer foreligger vil regeringen under inddragelse 

af aftalepartierne tage stilling til anbefalingerne om yderligere sundhedsmæssigt 

ansvarlige lempelser.  

  

Muligheden for at superliga-ordningen kan overføres til andre fodboldkampe og øvrig 

tilskueridræt, fx håndbold, ishockey, hestevæddeløb og motorsport, afrapporteres og 

drøftes med aftalepartierne i uge 36. Øvrige sektorpartnerskaber følger derefter, dog 

senest den 15. september 2020.  
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16. Gennemgang af retningslinjer  

Desuden opfordres sektorpartnerskaberne til generelt at gennemgå de fastsatte 

retningslinjer og tilpasse dem efter behov, herunder se på om det med andre metoder er 

muligt at foretage en yderligere sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning.   

  

Det bemærkes, at såfremt smittetallene stiger, kan der blive brug for at stramme op på 

eksisterende retningslinjer i regi af sektorpartnerskaber.  

  

17. Forlængelse ved fortsatte restriktioner  

Såfremt én eller flere af de i indledningen nævnte fire restriktioner fortsat gælder efter 

den 31. oktober 2020 er aftalepartierne enige om, at de relevante kompensationsordninger 

forlænges dog senest frem til og med den 31. december 2020. Ansøgningsfristen på puljer 

på Kulturministeriets område forlænges tilsvarende, og der gøres i oktober 2020 status på 

trækket på puljerne, herunder kompensationsordningen for selvstændige og kunstnere 

mv.  

  

Hvis én eller flere af de fire restriktioner ophører, vil virksomhederne ikke længere kunne 

få kompensation knyttet til den eller de ophævede restriktioner. Der kan dog gives 

kompensation i op til en måned efter, at forbuddet mod at holde åbent er ophørt under 

samme betingelser som for den gældende, målrettede ordning for faste omkostninger, dog 

maksimalt frem til og med den 31. december 2020.   

  

18. Videre proces  

Aftalen er en stemmeaftale. På baggrund af aftalen vil regeringen straks iværksætte 

arbejdet i sektorpartnerskaberne.   

  

Regeringen vil endvidere hurtigt igangsætte arbejdet med de nødvendige aktstykker og 

bekendtgørelser, samt relevante statsstøttegodkendelser. Aktstykker og bekendtgørelser 

sendes i høring i aftalekredsen. Der tages forbehold for, at ordningerne kan 

statsstøttegodkendes.   

  

  

  


