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Erhvervsministeriet. København, den 8. januar 2021.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i 2021, som
udmønter forlængelsen af de målrettede kompensationsordninger og justeringerne af de generelle
kompensationsordninger, jf. Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsord‐
ninger af 16. december 2020:
– Der tilføres 2.008,0 mio. kr. til § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
– Der tilføres 1,0 mio. kr. til § 15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
– Der tilføres 1,0 mio. kr. til § 17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
– Der tilføres 136,0 mio. kr. til § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
– Der tilføres 40,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO‐

VID-19 til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet
– Udgifterne finansieres delvist ved overførsel af 2.000,0 mio. kr. fra § 35.11.46. Reserve til

forlængelse af hjælpepakker, mens 186,0 mio. kr. på § 08.32.21. Kompensationsordningerne som
følge af COVID-19 håndteres ved en direkte opskrivning af Erhvervsministeriets område uden
modgående finansiering.

Der anmodes desuden om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i 2021, som udmøn‐
ter en række yderligere puljer, tiltag mv., jf. Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle
kompensationsordninger af 16. december 2020:
– Der tilføres 2,0 mio. kr. til § 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser som et

tilskud til Rejsegarantifondens administration
– Der tilføres 1,5 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til udarbejdelse af en kommunikations‐

kampagne
– Der tilføres 110,0 mio. kr. til § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en

udvidelse af puljen til omstilling af dansk erhvervsliv
– Der tilføres 5,0 mio. kr. til § 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 til en pulje til sæsonbetonede

investeringer omkring julen
– Der tilføres 100,0 mio. kr. til § 08.33.15. Vækstfonden til en øget tabsramme til matchfinansie‐

ringsordningerne i Vækstfonden
– Der tilføres 0,3 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier (lovbunden) som følge af udvidede mulighed for

SU-lån til uddannelsessøgende i februar 2021
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– Indtægterne reduceres med 1,6 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier (lovbunden) som følge af
mulighed for forhøjelse af SU-fribeløb til uddannelsessøgende i COVID-19-beredskabet i 2021

– Der tilføres 77,6 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 til aktivitetspuljen

– Der tilføres 4,8 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19
til biografpuljen

– Der tilføres 19,4 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling

– Der tilføres 4,7 mio. kr. til § 21.11.11. Slot- og Kulturstyrelsen til administration af de ny puljer
og til professionel kommunikationskampagne om kompensationsordninger.

– Der tilføres 6,6 mio. kr. til § 21.51.01. folkeoplysning mv. til en pulje til lokale foreninger under
Dansk Ungdoms Fællesråd til en foreningspulje

– Der tilføres 43,4 mio. kr. til § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål til Dansk Idrætsfor‐
bund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund

– Udgifterne finansieres af § 35.11.13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker med 300,0 mio. kr.
og § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. med 76,9 mio. kr.

Der etableres materiel hjemmel under § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af
COVID-19 til fastsættelse af regler for kompensationsordningen for hhv. højskolers tabte deltager‐
betaling og folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet ved
optagelse af nye tekstanmærkninger nr. 232 og 233.

Der etableres hjemmel til at opskrive udlånsrammen i COVID-19-matchfinansieringsordningerne
til iværksættere i de tidligere faser med 235 mio. kr. og til venturevirksomheder med 50,0 mio. kr.
ved ændring af eksisterende tekstanmærkning nr. 151 og nr. 152 på § 08.33.15. Vækstfonden.

b. Med Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december
2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konserva‐
tive og Alternativet blev det aftalt, at forlænge de målrettede ordninger til og med februar 2021
samt etablere en række nye tiltag, puljer mv. på tværs af dansk erhvervs- og kulturliv. Der blev
ligeledes aftalt en forenkling og forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger, faste
omkostninger light og selvstændige mv. Aftalen er et tillæg til genåbningen af de generelle kompen‐
sationsordninger der blev udmøntet med akt. 134 af 17. december 2020.

Følgende elementer fra aftalen udmøntes med nærværende aktstykke, mens øvrige elementer håndte‐
res i særskilte aktstykker eller via lovgivning:

Forlængelse af målrettede kompensations- og garantiordninger samt øvrige puljer
Følgende kompensations- og garantiordninger mv. forlænges fra efter den 31. januar 2021 til

og med den 28. februar 2021. Denne forlængelse gælder for de målrettede ordninger. Såfremt de
skærpede restriktioner forlænges efter den 17. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger
forlænges tilsvarende:
– Kompensationsordninger for faste omkostninger (inkl. tilsvarende ordninger på Kulturministeri‐

ets, Beskæftigelsesministeriets samt Social- og Indenrigsministeriets områder)
– Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og

idrætsarrangementer
– Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlerti‐

dige kunststøtteordning
– Nødpulje 1-4 på kulturområdet
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– Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskolerne og
Folkeuniversitet

– Garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder
– SU-lån til studerende

Endvidere videreføres en række puljeordninger frem til og med den 28. februar 2021. Der er tale om
følgende:
– Matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidligere faser og venture‐

virksomheder (100 mio. kr.)
– Aktivitetspulje på Kulturministeriets område. Der blev med Aftale om udvidelser af hjælpepakker

af 27. oktober afsat 150 mio. kr. til puljen i 2021. Med indeværende aftale afsættes yderligere
80,0 mio. kr., hvoraf 3 pct. afsættes til administration på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Af‐
talepartierne er enige om at følge forbruget af midler og mødes, hvis trækket viser sig at være
større end forudsat. De gældende kriterier for puljen videreføres uændret, herunder tilskudsloft, jf.
akt. 310 af 17. september 2020 og akt. 43 af 12. november 2020.

– Foreningspulje (50 mio. kr.)
– Biografpulje (5 mio. kr., hvoraf 3 pct. afsættes til administration på § 21.11.11. Slots- og Kultur‐

styrelsen.). De gældende kriterier for puljen videreføres således at tilskudsloftet på 0,3 mio.kr. pr.
ansøger gælder for perioden 1. januar til 28. februar 2021. Loft for tilskud til revisorgodtgørelse
ændres fra at gælde pr. CVR-nummer til at gælde pr. ansøger.

Forenkling og forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger
light og selvstændige mv.

Kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv.
forenkles og forbedres med udgangspunkt i følgende:
– Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
– Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
– Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
– Ensretning og forbedring af faste omkostninger light - uden trappemodel men med højere kom‐

pensationsloft

Desuden gives der mulighed for delvis udbetaling. Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen vil
på denne baggrund så vidt muligt bestræbe sig på at foretage delvise udbetalinger, når forholdene
tillader det.

Hertil er det mellem aftalepartierne efter stemmeaftalens indgåelse aftalt, at etableringsfristerne for
virksomheder og selvstændige mv. for at få adgang til kompensation flyttes frem til den 1. november
2020. Hensigten med den nye frist er at give alle virksomheder og selvstændige mv., der er etableret
efter den 9. marts 2020 – altså hen over sommeren og første del af efteråret, hvor smittetrykket var
lavt – mulighed for at søge kompensation, hvis de i øvrigt lever op til ansøgningskravene i kompen‐
sationsordningerne. For virksomheder, der er ramt af én eller flere af de kompensationsberettigende
COVID-19-relaterede restriktioner, vil det – afhængigt tidspunktet for registrering i CVR samt de
restriktioner, virksomheden er ramt af – være muligt at søge kompensationsordningerne fra følgende
datoer:
– Faste omkostninger (målrettet): den 9. juli 2020.
– Faste omkostninger light: den 19. august 2020.
– Selvstændige mv. (målrettet): den 19. august 2020.

Herudover kan alle virksomheder søge de generelle kompensationsordninger fra den 9. december
2020.
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Kompensation til tvangslukkede enheder
Adgangen til faste omkostninger light udvides til alle tvangslukkede enheder landsdækkende. Der‐

med kan alle tvangslukkede enheder uden omsætning opnå 100 pct. kompensation for faktisk afhold‐
te, stedbundne faste omkostninger, dog maks. 100.000 kr. kr. pr. måned pr. enhed. Der kan ydes 100
pct. kompensation i perioden, hvor enheden er tvangslukket. Den særlige model for enheder kan
anvendes af virksomheder, der har flere enheder, og hvor en del af dem er tvangslukket. De øvrige
ikke tvangslukkede enheder kan søge om kompensation under de andre ordninger forudsat, at de har
en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
– Det er kun muligt at anvende den særlige landsdækkende model for tvangslukkede enheder, hvis

virksomheden både har tvangslukkede enheder samt enheder, der ikke er tvangslukkede.
– Virksomheder, der søger den særlige landsdækkende model for tvangslukkede enheder, kan ikke

for samme kompensationsperiode søge andre modeller af faste omkostninger.
– Virksomheder, der har søgt den særlige landsdækkende model for tvangslukkede enheder, kan

søge de andre ordninger, dvs. kompensationsordningerne for selvstændige, lønkompensation og
arrangører

I tillæg til ovenstående er det stadig muligt at søge faste omkostninger light for den samlede
virksomhed (det samlede CVR-nummer). Her forhøjes kompensationsloftet til 100.000 kr. pr. måned
pr. virksomhed. Tvangslukkede virksomheder, der ikke har omsætning, kan få 100 pct. kompensation
for afholdte, stedbundne faste omkostninger i perioden, hvor virksomheden er tvangslukket.

Sæsonafhængige erhverv
Der indføres en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. og kunstnere i jule‐

sæsonen. For at være sæsonafhængig selvstændig mv. og kunstner, skal det kunne dokumenteres,
at den forventede månedlige omsætning henholdsvis B-indkomst eller A- og B-indkomst i kompen‐
sationsperioden er mindst 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning henholdsvis
B-indkomst eller A- og B-indkomst i 2019. For kunstnere gælder det ét af årene 2017, 2018 eller
2019. De sæsonafhængige selvstændige mv. og kunstnere med en omsætningsnedgang henholdsvis
B-indkomstnedgang eller A- og B-indkomstnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil
kunne få kompensation for 90 pct. af deres omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab eller A- og
B-indkomsttab. Selvstændige mv. og kunstnere vil maks. kunne få op til 37.000 kr. pr. måned. Kom‐
pensationsperioden vil gælde fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december
2020. Omsætningsnedgangen henholdsvis B-indkomstnedgangen eller A- og B-indkomstnedgangen
i kompensationsperioden opgøres i forhold til omsætningen henholdsvis B-indkomsten eller A- og
B-indkomsten i referenceperioden, som er fra og med den 1. december 2019 til og med den 31.
december 2019. For kunstnere er referenceperioden 2017, 2018 eller 2019. Derudover gælder øvrige
krav i ordningerne for selvstændige mv. og kunstnere.

Tvangslukning af erhverv
En række erhvervsmæssige aktiviteter kan ikke gennemføres som følge af at være omfattet af

Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse om at holde åben. Dette gælder allerede for
dele af nattelivet og messeaktivitet, restauranter, caféer, museer mv. Dette kommer fremover også til
at gælde for omrejsende tivolier, der dermed får adgang til fuld kompensation under ordningerne.

Forlængelse af tabsramme og tilførsel af yderligere midler til Rejsegarantifondens sekretariat
Den tidsafgrænsede tabsramme på 300 mio. kr. i Rejsegarantifonden, der blev afsat med akt. 250 af

25. juni 2020, forlænges, så den nu dækker, hvis konkursramte rejseselskaber ikke kan tilbagebetale
deres udestående forpligtelser på lån optaget i perioden 14. april til 28. februar 2021. Fremadrettet

4



forlænges perioden, som tabsrammen dækker, og perioden hvori der er mulighed for at optage lån
dækket af garantien i forlængelse af hinanden. Derudover forlænges udløbet af tabsrammen til den
31. december 2022, hvilket betyder, at Rejsegarantifonden selv hæfter for tab, som opstår efter denne
dato. Der tilføres desuden 2,0 mio. kr. til Rejsegarantifondens sekretariat i 2021 til varetagelse af
ekstraordinær sagsbehandling i forbindelse med tilskud og statsgaranti i Rejsegarantifonden.

Pulje til sæsonbetonede investeringer omkring julen
Der etableres en pulje på 5 mio. kr. til sæsonbetonede investeringer omkring julen, hvor virksomhe‐

der vil kunne søge om tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger, som ikke kan dækkes af
de eksisterende kompensationsordninger.

Kommunikationsindsats om de gældende kompensationsordninger
Erhvervsstyrelsens og Slots- og Kultursstyrelsens kommunikationsindsats styrkes med en profes‐

sionel kommunikationskampagne. Der afsættes 3,0 mio. kr. til formålet i 2021. Bevillingen fordeles
med 1,5 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 1,5 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kultursty‐
relsen.

Styrkelse af omstillingspuljen til at hjælpe hoteller mv.
Der afsættes 110 mio. kr. i 2021 til den eksisterende omstillingspulje for at styrke indsatsen for

at understøtte omstilling i de hårdt ramte virksomheder inden for bl.a. turismeerhvervet og oplevel‐
sesindustrien. Midlerne udbetales til virksomhederne inden udgangen af 2021 og kan ikke gives
ved tilsagn. Det bemærkes, at der på § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
er hjemmel til anvendelse af forudbetaling. Denne hjemmel forventes anvendt i forbindelse med
udbetalingen af midlerne afsat med nærværende aktstykke. Det bemærkes, at en andel af de afsatte
midler, i lighed med den eksisterende omstillingspulje og efter sædvanlig praksis for puljer under
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, vil blive anvendt til administration af de operatører, der af
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges til at administrere puljen.

Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet)
Med aftale om udvidelser af hjælpepakker af 27. oktober 2020 blev der etableret en kompensati‐

onsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet
med 40 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021. Med indeværende aftale afsættes der yderligere 20 mio.
kr. i 2021, således at ordningen løber frem til og med udgangen af februar 2021.

Pulje til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling
Som supplement til de generelle kompensationsordninger etableres en særlig pulje til kompensation

af folkehøjskolernes udgifter til aflyste korte kurser. Folkehøjskolerne skal have søgt at få dækket så
mange omkostninger som muligt via de generelle kompensationsordninger, før folkehøjskolerne kan
søge den supplerende pulje. Samtidig skal udgifterne til de korte kurser søges nedbragt. Folkehøjsko‐
lerne kan blive kompenseret for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Der fastsættes et samlet
kompensationsloft svarende til skolernes udgifter i perioden fra den 9. december 2020 til og med
den 17. januar 2021 til de korte kurser. Folkehøjskolerne kan således ikke samlet set få dækket et
større beløb end deres udgifter i forbindelse med aflysningen af de korte kurser. For perioden den
21. december 2020 til og med 3. januar 2021 dækker puljen også udgifter til evt. aflyste lange kurser
efter samme model som de korte kurser. Der afsættes en pulje på i alt 20 mio. kr., hvoraf 3 pct.
afsættes til administration på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Den afsatte bevilling i 2021 kan
dække kompensationsordningen, som omfatter perioden fra 9. december 2020 til og med 17.januar
2021 for de korte kurser, og den 21. december 2020 til og med 3. januar 2021 for evt. aflyste
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lange kurser. Inden for rammerne af de 20 mio. kr. kan ordningen videreføres såfremt restriktionerne
vedr. folkehøjskolers korte kurser forlænges.

SU-lån til studerende
Elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser, herunder også

studerende i lønnet praktik på videregående uddannelser, vil have ret til at optage ekstra SU-lån og
slutlån for op til 6.468 kr. i februar 2021 (2021-pl) ud over de gældende stipendie- og SU-lånemulig‐
heder. Dertil vil studerende på videregående uddannelser, der under den nuværende uddannelse har
modtaget SU men pt. hverken kan modtage stipendium eller slutlån, kunne tildeles slutlån i én måned
yderligere. Dette skønnes at medføre merudgifter på 0,3 mio. kr. i 2021 til SU-tillægsstipendier (før
tilbageløb af skatter og afgifter), som der med udvidet låneberettigelse opnås adgang til.

Mulighed for forhøjelse af SU-fribeløb til uddannelsessøgende i COVID-19-beredskabet i 2021
Uddannelsessøgende, som måtte få en særlig høj indkomst på grund af deltagelse i COVID-19-be‐

redskabet, skal ikke risikere at få et krav om tilbagebetaling af SU. Derfor videreføres muligheden
for at søge om forhøjet fribeløb for indtægt fra deltagelse i COVID-19-beredskabet i 2021, lige
som det har været muligt i 2020. Dette medfører en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. på § 19.81.01. Sti‐
pendier (lovbunden) i form af færre indkomstkontrolkrav. Videreførelsen forudsætter ændring af
SU-loven.

Øvrige forhold
De nærmere ansøgningskriterier, kontrol mv. fastsættes i bekendtgørelse og/eller puljebeskrivelse

for hver ordning, under hvert ressort.
Udgifterne til forlængelse af de målrettede kompensationsordninger og justeringer af de generelle

kompensationsordninger udgør 2.186,0 mio. kr. i perioden fra og med den 1. februar til og med den
28. februar 2021. Udgifterne til kompensation – ud over de allerede afsatte 2.000,0 mio. kr. - foreslås
håndteret ved en direkte opskrivning af bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021. I
lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at
forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

Der gives desuden adgang til på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, §
15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, § 17.41.13. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 at optage
merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 svarende til de faktiske udgifter i
2021 til kompensationsperioden fra og med den 1. februar til og med den 28. februar 2021. Bevillin‐
gen vil tilsvarende blive nedjusteret på tillægsbevillingen for 2021 svarende til det faktiske forbrug,
såfremt forbruget bliver mindre end det forudsatte.

Der søges med aktstykket endvidere hjemmel til at foretage den endelige afregning af kompensa‐
tionen i 2022, hvilket kan indebære op- eller nedregulering af det i 2021 udbetalte beløb. Dette
skyldes, at modtagerne får udbetalt kompensation umiddelbart efter, at der er ansøgt herom, og
ansøgningen er godkendt, mens den endelige afregning først vil finde sted ved den efterfølgende
afrapportering og kontrol. Der vil på finansloven for 2022 blive søgt optaget hjemmel til at afholde
udgifter og oppebære indtægter som følge af den endelige afregning for de målrettede kompensati‐
onsordninger, justeringerne af de generelle kompensationsordninger samt kompensation af folkehøj‐
skolernes udgifter til aflyste kurser.

Eventuelle merudgifter forbundet med administration ad kompensationsordningerne forelægges
ved behov Finansudvalget.

6



Såfremt restriktionerne forlænges ud over 28. februar 2021, vil Finansudvalget blive forelagt
aktstykke om tilvejebringelse af yderligere bevilling i 2021 til afholdelse af udgifter til udbetaling af
kompensation.

Udgifter til puljer og yderligere tiltag udgør 416,9 mio. kr. i 2021.
Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang og tilfalde statskassen ved

nedskrivning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.
Der etableres hjemmel til at opskrive udlånsrammen i COVID-19-matchfinansieringsordningerne

til iværksættere i de tidligere faser med 235,0 mio. kr. og til venturevirksomheder med 50,0 mio. kr.
ved ændring af eksisterende tekstanmærkning nr. 151 og nr. 152 på § 08.33.15. Vækstfonden.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 specificeres således:
Udgifter/indtægter

§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser (Anden bev.).
50. Administration af tilskudsordninger for rejsebranchen

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 2,0 mio. kr.

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger 1,1 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 mio. kr.

§ 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.).
40. Pulje til omstilling af danske erhvervsliv

45. Tilskud til erhverv 110,0 mio. kr.

§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.).
10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer

45. Tilskud til erhverv 100,0 mio. kr.
30. Kompensationsordning for selvstændige

45. Tilskud til erhverv 426,0 mio. kr.
40. Kompensation til faste udgifter

45. Tilskud til erhverv 1.444,0 mio. kr.
50. Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-

indkomst
45. Tilskud til erhverv 10,0 mio. kr.

70. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere
45. Tilskud til erhverv 28,0 mio. kr.

§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Anden bev.).
10. Pulje til sæsonbetonede investering omkring jul

45. Tilskud til erhverv 5,0 mio. kr.

§ 08.33.15. Vækstfonden (Anden bev.).
16. COVID-19-matchfinansierings-ordning til iværksættere i de tidli‐

ge faser
45. Tilskud til erhverv 80,0 mio. kr.
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17. COVID-19-matchfinansierings-ordning til venturevirksomheder
45. Tilskud til erhverv 20,0 mio. kr.

§ 15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Ny konto) (Anden
bev.)
10. Kompensation til faste omkostninger og løn

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 1,0 mio. kr.

§ 17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.)
10. Løn og udgiftskompensation

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 1,0 mio. kr.

§ 19.81.01. Stipendier (lovbunden)
10. Stipendier

44. Tilskud til personer 0,3 mio. kr.
20. Indkomstkontrolkrav

34. Øvrige overførselsindtægter -1,6 mio. kr.

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Personaleomkostninger og lønninger 3,6 mio. kr.
22. Andre ordinære omkostninger 1,1 mio. kr.

§ 21.11.68. Pulje og kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden
bev.)
10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 77,6 mio. kr.
20. Pulje til aktiviteter på biografområdet

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 4,8 mio. kr.
40. Pulje til kompensationsordning for den folkeoplysende voksen‐

undervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet i
relation til COVID-19
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 40,0 mio. kr.

41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse (ny konto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 19,4 mio. kr.

§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.)
10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer

45. Tilskud til erhverv 25,0 mio. kr.
20. Støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst

44. Tilskud til personer 36,0 mio. kr.
25. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige

og kunstnere mv.
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 2,0 mio. kr.

30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 3,0 mio. kr.

40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktions‐
omkostninger
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46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 20,0 mio. kr.
60. Støtte til faste omkostninger og løn

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 20,0 mio. kr.
70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kom‐

munale spillesteder og kulturhuse
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 30,0 mio. kr.

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. (Reservationsbev.)
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 6,6 mio. kr.

§ 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Reservationsbev.)
63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed 21,0 mio. kr.
64. Pulje til lokale foreninger under DGI

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed 19,5 mio. kr.
65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed 2,9 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

49. Reserver og budgetregulering 76,9 mio. kr.

§ 35.11.13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker
10. Reserve til forlængelse af hjælpepakker

49. Reserver og budgetregulering -300,0 mio. kr.

§ 35.11.46. Reserve til forlængelse af hjælpepakker
10. Reserve til forlængelse af hjælpepakker

49. Reserver og budgetregulering -2.000,0 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at den poliske aftale kan udmøntes og udbeta‐
lingen af kompensation kan påbegyndes i indeværende finansår.

d. Der tages forbehold for Europa-Kommissionens formelle godkendelse af tiltagene, jf. statsstøttereg‐
lerne.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Erhvervsministeriet om tilslutning til, følgende disposi‐
tioner som led i udmøntningen af Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensati‐
onsordninger:

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 optages følgende:
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser (Anden bev.) 2,0 mio. kr.
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) 1,5 mio. kr.
§ 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.). 110,0 mio. kr.
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.) 2.008,0 mio. kr.
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§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Anden bev.). 5,0 mio. kr.
§ 08.33.15. Vækstfonden (Anden bev.). 100,0 mio. kr.
§ 15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.) 1,0 mio. kr.
§ 17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.) 1,0 mio. kr.
§ 19.81.01. Stipendier (lovbunden) 1,9 mio. kr.
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.) 4,7 mio. kr.
§ 21.11.68. Pulje og kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.) 141,8 mio. kr.
§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden bev.) 136,0 mio. kr.
§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. (Reservationsbev.) 6,6 mio. kr.
§ 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Reservationsbev.) 43,4 mio. kr.
§ 35. 11.46.Reserve til forlængelse af hjælpepakker -2.000,0 mio. kr.
§ 35.11.13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker -300,0 mio. kr.
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. -76,9mio. kr.

Desuden anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 optages føl‐
gende ændring til/ny affattelse af tekstanmærkning nr. 151 og nr. 152 under § 8. Erhvervsministeriet,
samt nr. 232 og nr. 233 under § 21. Kulturministeriet:

Materielle bestemmelser

Ny (ændret) tekstanmærkning
"Nr. 151. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning for iværksættere i de tidligere faser,

hvor Vækstfonden kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for en
låneramme på 2.235,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af COVID-19-
matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidligere faser. Det samlede lånebeløb eksklusive
renter kan ikke overstige 1.490,0 mio. kr. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages til
finansieringen, i hele finansieringens løbetid.

Stk. 3. Der opkræves renter og gebyrer fra omfattede virksomheder vedrørende de individuelle lån.
Stk. 4. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering, drift,

tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.
Stk. 5. Vækstfonden hæfter for eventuelle tab på ordningen, der ligger ud over den afsatte tabsram‐

me på 745,0 mio. kr., ligesom et eventuelt overskud tilfalder Vækstfonden.
Stk. 6. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for virksomheder på Færøerne og i

Grønland."

Ny (ændret) tekstanmærkning
"Nr. 152. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning for venturevirksomheder, hvor Vækstfon‐

den kan medfinansiere op til 75 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for en udlånsramme på
1.350,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af COVID-19-
matchfinansieringsordning til venturevirksomheder. Det samlede lånebeløb eksklusive renter kan
ikke overstige 770,0 mio. kr. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i
hele finansieringens løbetid.

Stk. 3. Der opkræves renter og gebyrer fra omfattede virksomheder vedrørende de individuelle lån.
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Stk. 4. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering, drift,
tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.

Stk. 5. Vækstfonden hæfter for eventuelle tab på ordningen, der ligger ud over den afsatte tabsram‐
me på 580,0 mio. kr., ligesom et eventuelt overskud tilfalder Vækstfonden.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for virksomheder på Færøerne og i
Grønland."

Ny tekstanmærkning
"Nr. 232 af 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til mang‐

lende indtægter som følge af COVID-19 til berørte folkehøjskoler, herunder at fastsætte bestemmel‐
ser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation og
renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol."

Ny tekstanmærkning
"Nr. 233 af 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til mang‐

lende indtægter som følge af COVID-19 til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), Fol‐
keuniversitetet og daghøjskolerne, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå
kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af
kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regn‐
skab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol."

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. januar 2021

Simon Kollerup

/ Kasper Hjortebjerg Lund

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-01-2021
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