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Kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af udfasning af
hjælpepakkerne II

COVID-19 epidemien har store konsekvenser for det danske samfund.
Regeringen har i 2020 og 2021 sammen med alle Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter spændt et sikkerhedsnet ud under danske virksomheder og arbejdspladser i form af en række økonomiske hjælpepakker.
De midlertidige, generelle hjælpepakker har været en god investering i at holde
hånden under danske arbejdspladser. De generelle hjælpeordninger indebærer, at
alle virksomheder, som fx står overfor at skulle afskedige 30 pct. eller minimum
50 medarbejdere kan søge lønkompensation, og virksomheder der oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til COVID-19 kan søge om støtte til
faste omkostninger og tabt omsætning (selvstændige). Tvangslukkede virksomheder kan modtage 100 pct. kompensation for faste omkostninger og tabt omsætning, og kan søge om lønkompensation.
I takt med at samfundet åbnes, er der dog behov for at udfase de midlertidige
hjælpepakker af hensyn til bl.a. at sikre, at de offentlige finanser forbliver sunde,
og at dansk økonomi fortsat er omstillingsparat. Det vil både være meget dyrt for
det danske samfund at fortsætte hjælpepakkerne, og det risikerer at begrænse dynamikken i dansk erhvervsliv og på det danske arbejdsmarked.
Det fremgår af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021,
at:
”Aftalepartierne er endvidere enige om, at hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet
genåbnes og med forståelse for de forskellige branchers vilkår. Den økonomiske ekspertgruppe
bedes om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra d. 1. juli 2021 og frem – herunder beskrive scenarier for forventningerne
til dansk økonomi. Ekspertgruppen skal blandt andet komme med sit bud på, hvordan man kan
holde hånden under virksomheder i særligt udsatte brancher og særligt med sigte på underleverandørerne. Ekspertgruppen skal inddrage de relevante sektorer i arbejdet. Regeringen igangsætter
arbejdet i ekspertgruppen umiddelbart og vil indkalde aftalepartierne til forhandlinger på baggrund
af ekspertgruppens anbefalinger.”
Ekspertgruppen skal således:
•

I relevant omfang opdatere og supplere tidligere analyser om hjælpepakker.

•

Komme med anbefalinger om sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne fra d. 1. juli 2021 og frem - og herunder beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi.
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•

Komme med anbefalinger om, hvordan man kan holde hånden under virksomheder i særligt udsatte brancher og særligt med sigte på underleverandørerne.

•

Inddrage relevante sektorer i arbejdet.

Ekspertgruppens arbejde skal tage udgangspunkt i både et samfunds- og erhvervsøkonomisk perspektiv.
Ekspertgruppens arbejde sekretariatsbetjenes af Finansministeriet (formand), Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. Øvrige ministerier kan inddrages efter behov.
Ekspertgruppen skal offentliggøre sit bidrag ultimo april 2021.

