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Lønkompensationsordningen er åbnet 

Nu er der åbnet for ansøgninger til lønkompensationsordningen.  

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder som forventer at skulle afskedige medarbejdere 
som følge af coronavirus – det vil sige, lønkompensation til virksomheden i stedet for afskedigelser. 

Det er et krav at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af 
medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere. Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, det vil sige 
det gælder alle virksomhedsstørrelser fra og med én ansat. 

Hvilke virksomheder er omfattet 

Alle virksomheder, der er registreret i CVR og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark, uanset 
virksomhedsform og branche er omfattet. Det vil sige, at det har ingen betydning om virksomheden er 
personligt ejet, et selskab eller lignende. 

Der gælder særlige kriterier for foreninger, fonde og selvejende institutioner. 

Hvilke ansatte er omfattet 

Alle ansatte er som udgangspunkt omfattet herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er  
løsarbejdere (hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage) ikke omfattet af ordningen. 

Der er særlige krav, hvis virksomheden har ansat elever / lærlinge, hvor den som udgangspunkt skal 
fastholde uddannelsesansvaret.  

Det er et krav, at der er en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er ikke et 
krav at de ansatte er medlem af en fagforening. 

Hvilken periode kan der opnås lønkompensation for 

Der kan søges om lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. 

Der kan kun søge én gang, og det er ikke muligt at lave delansøgninger for perioden. Hvis virksomheden får 
behov for eksempelvis yderligere hjemsendelser, skal den indsende en supplerende ansøgning. 

Hvornår kan virksomheden ikke opnå lønkompensation 

Hvis virksomheden sender medarbejderne hjem uden løn, hvis løn er dækket af andre 
kompensationsordninger eller hvis den ikke hjemsender nogle medarbejdere, kan virksomheden ikke opnå 
kompensation. 

Krav til løn, pension med videre 
Virksomhed skal betale fuld løn og pension til medarbejderne i kompensationsperioden (9. marts – 8. juni 
2020. Løn defineres som den samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-
bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den 
gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 
12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. 

Det er ikke muligt at aftale lønnedgang inden for kompensationsperioden, mens en aftale om lønnedgang 
foretaget før kompensationsperioden er gældende. 
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Virksomheden kan opnå lønkompensationen for 75 procent af de samlede lønudgifter til de fastansatte 
hjemsendte medarbejdere og 90 procent af lønnen for de timelønnede hjemsendte medarbejdere.  

Der kan maksimalt opnås lønkompensation på kr. 23.000 pr. måned pr. fastansat og maksimalt kr. 26.000 
pr. måned pr. timelønnet. 

Krav til medarbejderne 

De hjemsendte medarbejdere skal afholde fem feriedage, afspadsere eller lignende. 

De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i perioden hvor de er hjemsendt og din virksomhed 
modtager lønkompensation. 

Mulighed for rotation og genindkaldelse af medarbejdere 

Det er muligt at hjemsende forskellige medarbejdere i dele af perioden. Det er ikke et krav at alle 
medarbejdere hjemsendes ligeligt. Det er ikke muligt at rotere en hjemsendelse mellem flere 
medarbejdere, da hver enkelt medarbejder på personnummerniveau skal anmeldes til ordningen. 

Det er muligt at genindkalde en medarbejder der er hjemsendt i en eller flere dage og hjemsende 
medarbejdere igen. Genindkaldelsesperioder kan der ikke modtages kompensation for.   

Er afskedigelser udelukket? 

Virksomhed må ikke afskedige nogle medarbejder i kompensationsperioden. Varslede afskedigelser kan 
trækkes tilbage og virksomheden kan modtage lønkompensation, hvis medarbejderen ikke afskediges. 

Det er ikke muligt at afskedige nogle medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Det betyder, at 
virksomheden godt kan afskedige medarbejdere af andre årsager. 

På ansøgningstidspunktet - krav til oplysninger 

På ansøgningstidspunktet skal virksomheden angive følgende i sin ansøgning: 

 Andel af medarbejdere der hjemsendes. Det skal være minimum 30 procent af medarbejderne eller 
minimum 50 medarbejdere.  

 For hver medarbejder der hjemsendes skal der oplyses: CPR-nummer og fulde navn 

 Ansættelsestype, det vil sige funktionær, ikke-funktionær og lign. 

 Beskæftigelsesgrad i timer (fuldtid / deltid) 

 Månedsløn (i kr.) samt hvorvidt virksomheden modtager offentlige refusioner 

 Perioden medarbejderen hjemsendes i, det vil sige startdato og slutdato for hjemsendelse, og 
dermed perioden der ansøges om kompensation for 

 Perioder (dage) hvor medarbejderen genindkaldes og ikke skal have lønkompensation  

 Virksomhedens ledelse skal afgive en tro- og loveerklæring. 

Hvis virksomheden har nyansatte skal der foreligge dokumentation i form af ansættelseskontrakt. 

Ansøgningstidspunkt 

Der er åbent for ansøgning via virksomhedsguiden.dk 

Seneste ansøgningstidspunkt er d. 30. juni 2020. 

Udbetaling 

Der sker udbetaling til virksomhedens NemKonto når dokumentation for lønkompensation, er godkendt af 
Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er 
utilstrækkelig. 

http://virksomhedsguiden.dk/
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Kontrol og tilbagebetaling 

Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden senest 6 måneder efter ophøret af perioden, 

hvortil der ydes lønkompensation, indsender følgende supplerende dokumentation: 

1) Antallet af hjemsendte ansatte, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at 

forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Virksomheden skal indsende 

dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal ledsages af en 

attestation fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt 

uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, skal virksomheden indsende 

dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. 

2) Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på 

varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter, anføres 

dette. 

3) Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn. 

4) At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i 

lønkompensationsperioden, herunder modtager anden offentlig refusion. 

5) At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden. 

Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende 

kontrol af den udbetalte kompensation. 

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende 

revisorbistand. 

Erhvervsstyrelsen kan foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte 

dokumentation, viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden er berettiget 

til efter reglerne i denne bekendtgørelse. 

Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation. 

1) hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt, 

2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i 

ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode,  

3) hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af 

betydning for sagens afgørelse, eller 

4) hvis den omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Erhvervsstyrelsen angivne frist, eller er 

dokumentationen utilstrækkelig, kan kompensationen kræves helt eller delvist tilbagebetalt. 

Erhvervsstyrelsen kan til kontrollen indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder 

Skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data. 

 

 

 



26-03-2020  4 

 

OBS 

En lønmodtager, der er hjemsendt i 3 måneder har ikke ret til den aftalte løn i en periode svarende til i alt 5 
arbejdsdage i hjemsendelsesperioden (dvs. lønmodtageren skal selv betale 5 arbejdsdage).  
For en lønmodtager, der hjemsendes i en kortere periode end 3 måneder, opgøres perioden uden ret til løn 
forholdsmæssigt. 
 
Dvs. for medarbejdere, der er hjemsendt i en kortere periode, svarer antallet af dage til 1,67 pr. måned, 

vedkommende er hjemsendt. Feriedagene skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden. 

Når en arbejdsgiver, inden ansøgning til Erhvervsstyrelsen om lønkompensation, har indgået en aftale med 
en lønmodtagerrepræsentant eller med et flertal af de berørte lønmodtagere om lønnedgang på 
virksomheden som en konsekvens af covid-19, så skal lønmodtageren IKKE selv betale 5 arbejdsdage. 

Det er endnu uafklaret, om ejerledere er omfattet af lønkompensation. Vi melder ud, så snart det er 

afklaret.  

Der hersker stadig stor usikkerhed om, hvad der gælder for hovedaktionærer og deres ægtefæller. Er de 

omfattet af lønkompensation eller skal de søge om kompensation for omsætningsnedgang, der gælder for 

selvstændige? 

Hvis der er tale om hovedaktionærselskaber, hvor hovedaktionæren arbejder i firmaet, så bør man vente 

med ansøgning, indtil det er afklaret, om hovedaktionærerne skal søge lønkompensation ved hjemsendelse 

eller om de skal søge kompensation efter ordningen med omsætningsnedgang. Den ordning er endnu ikke 

åbnet, og vi afventer bekendtgørelse og digital ansøgningsportal.  

Som nævnt er der stadig uafklarede forhold, som i øjeblikket fortolkes og drøftes og Revivision tager 

forbehold for, at forholdene kan ændre sig. 

 

 


