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Faktaark om kompensationsordning for selvejende 

institutioner, organisationer mv. med primært offentlig støtte  

 

Selvejende institutioner, foreninger og fonde, som modtager mere end halvdelen af 

institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud, er ikke omfattet af de 

generelle hjælpepakker i relation til lønkompensation og faste omkostninger på 

tilsvarende vis som institutioner, der modtager under 50 pct. i offentlig støtte.  

Grænsen for 50 pct. i offentlig støtte er uhensigtsmæssig, idet mange 

publikumsrettede institutioner på kulturområdet, som modtager 50 pct. eller mere 

i offentlig støtte, også rammes hårdt. Institutionerne er lukket helt ned som følge 

af Covid-19.  

 

Derfor udvides ordningen, således at selvejende institutioner, foreninger og fonde 

mv., som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i 

offentlige tilskud, også kan omfattes af ordningerne for lønkompensation og faste 

omkostninger på samme vilkår som den øvrige målgruppe for ordningerne. 

Ordningen gælder ikke for statslige institutioner.  

 

Lønkompensationsordningen 

Lønkompensationsordningen udvides for selvejende institutioner, foreninger og 

fonde mv., som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære 

driftsudgifter i offentlige tilskud. Ordningen for denne gruppe omfattes af de 

generelle kriterier for lønkompensation: 

 

Kriterier for lønkompensationsordningen: 

 Hjemsendelse af medarbejdere: Virksomheden skal hjemsende 30 pct. af 

medarbejderstaben eller mere en 50 ansatte som følge af COVID-19. 

Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden. 

 Medarbejdere omfattet af ordningen: Medarbejdere med fast, kontraktuel 

tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i 

Danmark 

 Løn: Der ydes lønkompensation for hhv. 75 pct. og 90 pct. af lønnen for 

funktionærer og ikke-funktionærer. Dog maksimalt 30.000 kr. om måneden for 

fuldtidsansatte. Virksomheden betaler den resterende del af den fulde løn. 

 Fridage: Hjemsendte medarbejdere afholder fem fridage enten betalt eller 

ubetalt. Medarbejdere på deltid afholder fridagene forholdsmæssigt. 

 Elever og lærlinge: Der kan søges lønkompensation for elever og lærlinge. Der 

er ikke krav om at elever og lærlinge hjemsendes i perioden hvor der modtages 

lønkompensation. 
 

Kompensation for faste omkostninger 



 

Side 2 

Ordningen med kompensation for faste udgifter udvides for selvejende 

institutioner, foreninger og fonde mv., som modtager mere end halvdelen af 

institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. 

 

Ordningen for denne gruppe omfattes af de generelle kriterier for faste 

omkostninger, idet der er aftalt særskilte ordning for opgørelse af fald i omsætning, 

jf. nedenfor. 

 

Kriterier for kompensationsordning for faste omkostninger 

 Fald i omsætning: Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i 

omsætningen i Danmark (mere end 40 pct.) som følge af COVID-19. 

 Mindst 25.000 kr. i faste udgifter: Der kan ansøges om kompensation, når de 

faste udgifter udgør mindst 25.000 kr. pr. virksomhed i perioden 9. marts til 8. 

juni. 

 Maksimalt 60 mio. kr.: Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. 

pr. virksomhed i perioden. 

 Kompensationsperiode: Der søges kompensation for hele perioden – 9. marts til 

8. juni – og der kan kun søges én gang. 

 Revisorpåtegnelse: Ansøgningen om kompensation skal bl.a. indeholde en 

revisorpåtegnet opgørelse over faste omkostninger de forudgående tre måneder 

 Efterkontrol: Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol, hvorefter der vil 

ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab og de faktiske 

faste omkostninger, som virksomheden har afholdt. 
 

 

For institutioner, som modtager 50 pct. eller mere i offentlig støtte, beregnes faldet 

i omsætning ud fra faldet i den kommercielle omsætning (entré, omsætning i 

boghandel og cafe, rådgivning m.v.). Efterfølgende korrigeres for den kommercielle 

andel af institutionens samlede økonomi.  

 

Institutionerne vil få kompensation efter den samme trappe og de samme satser 

som i ordningen, der administreres af Erhvervsstyrelsen, jf. nedenfor.  

 
Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:  

 100 pct., hvis virksomheden har været tvangsnedlukket.  

 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.  

 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.  

 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.  

 

Administration 

Institutioner på kulturområdet, som modtager 50 pct. eller mere i offentlig støtte, 

vil skulle søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, der hører under 

Kulturministeriet. Institutioner, som modtager under 50 pct. i støtte, vil forsat 

ville skulle søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer denne del 

af ordningen.   

 

Der tages forbehold for Kommissionens formelle godkendelse af ordningen, jf. 

statsstøttereglerne 




