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Kære virksomhedsleder/ejer i
Jammerbugt Kommune
Coronakrisen rammer i denne tid bredt hos alle vores gode lokale virksomheder.
I denne nye hektiske virkelighed skal der træffes mange svære beslutninger, og
for mange vil det være en hjælp at have nogen at sparre med.
Desuden kan det være svært for mange at bevare det fulde overblik over hvilken
støtte og vejledning, der tilbydes til netop din virksomhed.
Vi har med dette dokument forsøgt at skabe et overblik over den konkrete hjælp
og vejledning, som virksomheder i Jammerbugten kan gøre brug af i denne
usædvanlige situation, så alle bliver hjulpet så godt igennem krisen som muligt.
Der er hjælp at hente både lokalt, regionalt og nationalt, og vi kan kun opfordre
alle til at gøre brug af hjælpen – allerede i dag.
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I det følgende har vi forsøgt at danne et overblik over en række tiltag,
der er iværksat for at afbøde den svære situation, som mange
virksomheder og medarbejdere befinder sig i lyset af COVID-19.
Du finder også en oversigt over kontaktoplysninger til relevante
myndigheder samt nyttige links, hvor du kan finde mere information.

Stærke tiltag rettet mod virksomheder er sat i værk både
fra Jammerbugt Kommune, Erhvervshus Nordjylland og
staten.
Der er iværksat en lang række vigtige tiltag for virksomhederne. Nationalt, regionalt og lokalt
står medarbejdere klar til at hjælpe erhvervslivet, og der kommer løbende nye, vigtige
initiativer.
Regeringen og partierne er pt. nået til enighed om blandt andet følgende midlertidige
kompensationsordninger til virksomhederne:

➢ Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private

arbejdsmarked.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig
lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der ydes midlertidig
lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer
at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Åben for ansøgning: Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk

➢ Kompensationsordning for selvstændige
De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation,
selvom de også kan være udfordrede på deres levebrød. Regeringen og Folketingets
partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever
store fald i deres omsætning.
Åben for ansøgning: Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk
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➢ Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs,
og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og
Folketingets partier er nu også enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som
virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække
Ansøgning forventes åben primo april: Hold dig opdateret på
www.virksomhedsguiden.dk

➢ Kompensationsordning til arrangører
Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af
regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000
deltagere på grund af coronavirus/covid-19.
Åben for ansøgning: Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk

➢ Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og Askat
Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af
coronavirus/covid-19 mhb. på at give virksomheder en bedre likviditet.

➢ Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige
Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændige
erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

➢ Øget adgang til eksportkredit
Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der
en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye
lån for 1,25 mia. kr. til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

➢ Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore
virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia.
kr., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt
17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på
op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.
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➢ Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed
lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil
gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om
mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Hvad gøres der specifikt i Jammerbugt Kommune?
Jammerbugt Kommune fremrykker betalinger til leverandører
Jammerbugt Kommune tilbyder nu at fremrykke betalinger til sine leverandører af varer og
tjenesteydelser, således de betales før normal betalingsdato. Dette er iværksat for at hjælpe
lokale virksomheder med akut mangel på likviditet.
De leverandører som har fremsendt en faktura med fremtidig betalingsdato og ønsker betaling
herfor nu, kan sende en mail til: oekonomi@jammerbugt.dk. I mailen skal fremgå:
Virksomhedens navn, Virksomhedens cvr.nr. samt fakturanummer.

Jammerbugt Kommune fremrykker investeringer på anlægsarbejder.
Jammerbugt Kommune igangsætter flere opgaver for at hjælpe de erhvervsdrivende
økonomisk. Du kan holde dog opdateret her: www.jammerbugt.dk

Hvor kan du få mere at vide?
Virksomhedsguiden
Virksomhedsguiden er Erhvervsstyrelsens officielle kanal til virksomhederne. Her kan du følge
med og finde svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed samt om diverse
hjælpepakker. Siden opdateres løbende: www.virksomhedsguiden.dk
Erhvervsstyrelsen har desuden oprettet en telefonisk hotline for virksomheder: Tlf. 72200034

SKAT
Spørgsmål vedr. midlertidig udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat kan rettes direkte til
SKAT. Læs mere på www.skat.dk. Tlf. 72221239 alle hverdage fra 9-18.
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Early Warning – Oplever du allerede nu tegn på krise?
Early Warning er et GRATIS offentligt tilbud til virksomheder i krise. Her kan du få rådgivning
og sparring om, hvordan du kommer bedst gennem krisen. Hjælpen ydes af eksperter helt
gratis, uvildig og fortrolig. Læs mere her: www.earlywarning.dk
Konsulent i Nordjylland: Claus Hein tlf. 31104652.

Vækstfonden
Vækstfonden kan yde kautioner til større virksomheder, der er økonomisk trængte som følge
af COVID-19. Læs mere på www.vf.dk eller kontakt dit pengeinstitut for yderligere information.

Hvor kan du lokalt få hjælp og yderligere information?
Vækst Jammerbugt
Vækst Jammerbugt er dit lokale erhvervskontor, hvor du kan få sparring og vedledning i
forhold til de udfordringer, du står med som virksomhed i denne svære tid.
Det er også din indgang til de mange tilbud i erhvervsfremmesystemet samt i Jammerbugt
Kommune. Vækst Jammerbugt kan guide videre til en af de mange aktører, der kan hjælpe
dig godt videre.
Find kontaktoplysninger og hold dig opdateret på: https://vaekst.jammerbugt.dk/coronavirus/
Nyhedsbrev: Tilmeld dig Vækst Jammerbugts nyhedsbrev, hvor informationer og sidste nyt
løbende formidles: https://vaekst.jammerbugt.dk/vaekst-jammerbugt/tilmeld-vaekstjammerbugts-nyhedsbrev/
Sociale medier: Følg Vækst Jammerbugt på LinkedIn og Facebook.

Støt Jammerbugt Kampagne
I uge 15 lancerer Jammerbugt Kommune en ny kampagne med budskabet #Støtlokalt og
#Vistårsammen. Vi ønsker kampagnen skal understøtte alle vores gode lokale virksomheder,
der p.t. er udfordret grundet Coronakrisen. Kampagnen opfordrer alle borgere og
virksomheder til at dele deres historie, om hvordan de har handlet lokalt og støttet op om alle
lokale initiativer.
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Kampagnen vil både være aktiv på Facebook, Instagram og LinkedIn men også i bybilledet via
outdoorreklamer. Yderligere information samt markedsføringskit til brug på egne platforme kan
findes på www.støtjammerbugt.dk

Jobcenter Jammerbugt
Jobcenter Jammerbugt er dit lokale jobcenter. Jobcentret kan bl.a. besvare spørgsmål og
henvendelser om muligheden for at etablere arbejdsfordeling.
Inden du overvejer arbejdsfordeling, bør du læse om muligheden for midlertidig
lønkompensation – se ovenfor eller klik her.
For ansøgning om arbejdsfordeling Kontakt Martin Østergaard på 4191 1925.
Øvrige henvendelser vedr. ansættelser, afskedigelser, sygedagpenge m.v. rettes til
Jobcentrets hovednummer, tlf. 7257 8990.
Du kan også finde mere relevant information for arbejdsgivere hos Styrelsen for
arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Læs mere på: https://star.dk/
Læs også STAR´s oplysninger om håndtering af beskæftigelsesindsatsen i relation til
virksomhederne i denne særlige periode via dette link.

Erhvervshus Nordjylland
Erhvervshus Nordjylland har oprettet et særligt corona-beredskab, som bl.a. kan vejlede om
de enkelte hjælpepakker.
Find kontaktoplysninger her: https://ehnj.dk/corona-beredskab

Du kan også…
Kontakte din revisor, pengeinstitut eller anden privat rådgiver, der ofte kender din situation
ganske godt, og derfor kan være en god sparringspartner netop nu.
Du kan desuden holde dig løbende orienteret på Jammerbugt Kommunes egen hjemmeside:
https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/
eller holde dig opdateret på Vækst Jammerbugts hjemmeside https://vaekst.jammerbugt.dk/
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Hvad så nu?
Det videre forløb for din virksomhed kunne se således ud:
Sørg for at få skabt et overblik over corona-situationen for din virksomhed, og find ud af hvad
konsekvenserne er.
Kontakt din revisor, dit pengeinstitut, Vækst Jammerbugt eller Erhvervshus
Nordjylland.
Find ud af hvilke ting i driften, du kan optimere på den helt korte bane (som ikke har
noget med hjælpepakkerne at gøre)
(Sparringspartner kunne være en erhvervskonsulent hos Vækst Jammerbugt – Find
kontaktoplysninger her: https://vaekst.jammerbugt.dk/
Hvilke hjælpepakker passer du ind i, og hvordan kan de hjælpe dig?
(Sparringspartner kunne være en forretningsudvikler hos Erhvervshus Nordjylland – Find
kontaktoplysninger her: www.ehnj.dk)
Udarbejd konsekvensberegninger på de scenarier og find frem til det økonomiske
NETTOOVERBLIK over din case de næste 3-6 mdr.
(Sparringspartner til udarbejdelse og eksekvering af konkret actionplan kunne være din revisor
eller en forretningsudvikler hos Erhvervshus Nordjylland – Find kontaktoplysninger her:
www.ehnj.dk eller tlf. 70210808)
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