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Regeringen og alle Folketingets partier har indgået aftale om, at det of-
fentlige indkøb skal understøtte virksomheder, som lider under corona-kri-
sen, men ny undersøgelse viser, at to ud af fem leverandører har fået an-
nulleret ordrer fra det offentlige. 

 
Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en poli-

tisk aftale om, at det offentlige indkøb skal være med til at under-

støtte, at virksomhederne kommer godt igennem corona-krisen. 

Staten vil forudbetale leverancer frem til 1. juli med en værdi på 

højst 1 mio. kr. og undlade af bruge misligholdelsesbestemmelser 

(fx krav om betaling af bod for forsinkelse), hvis misligholdelsen 

skyldes corona-epidemien. 

Regeringen meddeler også, at de vil gå i dialog med KL og Danske 

Regioner om tilsvarende ordninger. KL og Danske Regioner har 

allerede tidligere opfordret kommuner og regioner til at fremrykke 

betalinger og planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv. 

Den offentlige sektor køber hvert år ind for 380 mia. kr., og den 

politiske aftale er derfor en stor håndsrækning til de mange dan-

ske virksomheder, som i vid udstrækning er afhængige af salget 

til den offentlige sektor. 

En dugfrisk spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhvervs 

medlemmer viser imidlertid, at fokus på straksbetaling og frem-

rykning af planlagte opgaver ikke er tilstrækkeligt. Virksomhe-

derne oplever nemlig, at det offentlige annullerer aftaler i kølvan-

det på corona-krisen. 

41. pct. af virksomheder, som sælger til det offentlige, har ople-

vet, at det offentlige annullerer igangværende og/eller indgåede 

aftaler som følge af corona-krisen. 39 pct. af alle virksomheder 

har det offentlige som kunde, så problemet er omfattende: Det 

berører hver femte virksomhed (22 pct.) 

Især oplevelseserhvervene, transport og rådgivning er hårdt ramt 

af annullerede ordrer.  

Om analysen 

Data er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 

1.057 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Disse 

virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer 

på størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke nødven-

digvis repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv. Den 

maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.057 re-

spondenter er ca. +- 3 pct. point. Usikkerheden er naturligvis 

større i de figurer, som bygger på færre respondenter. 

 
      

   
      

 

 

Det offentlige annullerer 
ordrer i kølvandet på corona 

Annullering af ordrer fra det offentlige rammer to ud 

af fem leverandører. De ramte udgør 22 pct. af alle 

virksomheder. 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 
Note: n (alle) = 1.057 og n (virksomheder med salg til det offentlige) = 
415. 
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 
Note: n (detailhandel) = 187, n (engroshandel) = 136, n (oplevelse) = 48, 
n (transport) = 183, n (rådgivning) = 89, n (IT/tele) = 119. 
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