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Justeringer af nye hjælpepakker
Dansk Erhverv foreslår justeringer af udfasning af
hjælpepakken for faste omkostninger.
Regeringen indgik den 15. juni en bred aftale om udfasning af hjælpepakker, en ny hjælpepakke til
faste omkostninger og en aftale om stimuli af dansk økonomi. Samtidig blev en række andre
foranstaltninger vedtaget for at holde hånden under selvstændige og danske arbejdspladser.
I Dansk Erhverv er vi grundlæggende meget tilfredse med aftalen. Særligt er det rigtigt forstået at
adressere turisme- og oplevelseserhvervene, der er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv. Men
den konkrete model har nogle større huller, som betyder, at en række af de virksomheder, som
man politisk helt oplagt har ønsket at holde hånden under, står uden hjælpepakke fra d. 8. juli.
Det gælder fx mange hoteller, konferencesteder, spillesteder, biludlejere, virksomheder i
lufthavnene, underleverandører til turismen m.fl.
Mere end hver 10. job i servicesektoren inden for turisme og oplevelser er allerede gået tabt.
Samlet set er beskæftigelsen faldet med mere end 93.000 siden corona-krisen startede.
Det understreger behovet for at udfasningen af hjælpepakkerne giver bedre rammer for at
fastholde job – særligt i turisme og oplevelsessektoren, hvor fyringerne bliver flere og flere dagfor-dag.
Samtidig er der et akut behov for at se på en udfasning af de særkrav, som mange virksomheder er
underlagt, og som forhindrer dem i at drive deres virksomhed for fuld kapacitet. Det gælder bl.a.
arealkrav, seksdagesreglen, rejsevejledninger mv. En udfasning skal selvfølgelig ske
sundhedsforsvarligt.
Justeringer af hjælpepakke for faste omkostninger
Krav om dokumentation for 50% af omsætning fra turisme
Dansk Erhverv anerkender, at værnsreglen er lavet for at sikre fortsat støtte til turisme- og
oplevelseserhvervene, men desværre er løsningen med 50% ikke bare meget bureaukratisk – i
realiteten vil mange turismevirksomheder ikke kunne løfte den bevisbyrde og dermed kan de ikke
omfattes af hjælpepakken.
Det skyldes, at en stor del af omsætningen stammer fra kontanter (særligt inden for restauranter,
attraktioner mv), danske underleverandører (der fx booker internationale flypersonale, der bor på
hoteller derfor registreres som danske overnatninger), eller fra bookingportaler, hvor den konkrete
betaling ikke altid er knyttet til gæstens nationalitet..
Desuden risikerer de mange virksomheder i og rundt om de danske lufthavne, der mangler de
danske turister, som rejser ud – ikke blive omfattet af hjælpepakken, da de har for mange danske
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gæster. Det gælder fx lufthavnshoteller, restauranter og butikker i lufthavne, biludlejere m.fl. som
ellers helt oplagt er ramt af grænselukninger/rejsevejledninger.
Blandt andre virksomheder, som ikke omfattes af hjælpepakkens nuværende definitioner er
Hotelkæder, der har hoteller i hele landet med forskelligt kundesegment, der trods
forventet samlet omsætningsnedgang på 75% i sommermånederne ikke kan opnå
kompensation, fordi hotellerne i 2019 også havde mange gæster fra Norge, Tyskland,
Island og lignende nationaliteter.
Konferencesteder, der er kraftigt påvirket af formsalingsforbuddet og areal- og
afstandskrav
Spillesteder, der uanset forsamlingsforbuddet kun har plads til en brøkdel af deres
gæster pga. arealkravene om 4 kvm. Pr. gæst ved stående koncerter
Lufthavnshoteller, biludlejere og andre aktører i og omkring lufthavnene, der ikke alene er
ramt af de manglende udenlandske turister, men også af at danskerne ikke må rejse ud jf
rejsevejledningerne

Dansk Erhverv foreslår, at man sænker kravet, så man skal dokumentere, at 35% af ens
omsætning kom fra turister sidste sommer. Samtidig foreslår Dansk Erhverv, at man udvider
definitionen af, hvornår man adgang til hjælpepakken ved at medtage andre Coronarelaterede
retningslinjer, som kraftigt begrænser virksomhedernes kapacitet, som eksempelvis areal-krav,
forsamlingsforbud, 6-dages regel, rejsevejledninger og afstandskrav. Virksomheder omfattet af
disse væsentlige kapacitetsbegrænsninger bør kunne få del i ordningen, hvis de har et
omsætningstab på minimum 35%.
Virksomheder, der lige nu ikke kan få gavn af ordning (ikke udtømmende):
- Hotelkæder med hoteller over hele landet
- Spillesteder og messecentre
- Al erhverv tilknyttet lufthavne, fordi der næsten ikke rejses ind eller ud af Danmark
(lufthavnshoteller, lufthavnsbutikker mv.)
Cases
Spillestedet Vega er særligt ramt af arealkravet – mere end af forsamlingsforbuddet – da de kun
kan have plads til ca. 160 stående gæster eller ca. 450 siddende gæster – mod nomalt 1550
betalende gæster pr. koncert.
Clarion i Københavns Lufthavn er et typisk lufthavnshotel. De står med et massivt
omsætningsfald. Men Clarion har typisk også mange danske gæster fra lufthavnen samt
besætninger, der overnatter inden en tidlig morgenafgang dagen efter. Derfor er hovedparten af
deres gæster danske. De vil derfor ikke kunne opnå kompensation, selvom de fortsat er hårdt
ramt af restriktioner ifm. Corona.
Comwell A/S driver bl.a. ODEON, der er Odenses musik-, teater- og konferencehus Grundet
forsamlingsforbud og restriktioner i forhold til plads/areal per gæst, har Comwell været nødsaget
til at lukke Odeon ned indtil august. De arrangementer, der skulle være gennemført på stedet, er
koncerter og konferencer er aflyst (af arrangør og kunde) indtil september. Dertil kommer, at
Odense teater og symfoniorkester er lukket frem til efter sommerferien grundet
forsamlingsforbuddet. Comwell driver ligeledes Centralværkstedet i Aarhus, der er lukket ned
indtil august. Langt størstedelen af alle arrangementer er aflyst, fordi de er blevet ramt af
forsamlingsforbuddet, og der kommer ikke forespørgsler ind på nye i denne periode.
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Brancher, der bliver ramt med forsinkelse, er ikke kun eksportvirksomheder
Virksomheder indenfor flere brancher har oplevet at have omsætning i perioden frem til
hjælpepakkernes generelle udløb, men kigger ind i tomme ordrebøger.
Derfor er det glædeligt at der med aftalen skal ses på en særlig ordning for virksomheder, der
rammes med forsinkelse. Her er det vigtigt at huske, at det ikke kun er eksportvirksomheder, men
også andre producerende virksomheder af services og andre ydelser.
Det er eksempelvis i bilbranchen, rådgivningsbranchen og i andre brancher, hvor omsætningen er
forskudt fra ordren. I en særlig udsat position er også incomingbranchen, som lever af
udenlandske grupper og som er underleverandør til hoteller, kongres- og konferencecentre,
krydstogtrederier m.v. Incomingbranchen er organiseret i DACI, og er et afgørende led i
værdikæden i turismen.
Udfasning af særkrav
Under corona-krisen er der kommet en række særkrav til flere brancher for at forhindre
smittespredning. Disse særkrav er dog medvirkende til at forhindre virksomhederne i at komme op
i fulde omdrejninger igen. Særligt arealkravet, afstandskravet, Seks-dages reglen for
overnatninger og den tidsbegrænsede åbning for restauranter og barer er problematiske.
Der bør derfor indledes forhandlinger om udfasning af særkrav i takt med udløbet af
hjælpepakkerne. Det samme gælder i forhold til forsamlingsforbuddet efter den 1. september.
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