Hjælpepakker til erhvervet
Til pressen
Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked - Jess Svane

Hjælpepakker til erhvervet
 Naalakkersuisut fremsætter efter drøftelse med
arbejdsmarkedets parter to hjælpepakker:

 En pakke til understøttelse af arbejdstagerne

 En pakke til understøttelse af erhvervslivet
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Hjælpepakke til arbejdstagerne
 Følger principperne i den danske hjælpepakke ved lønkompensation
til private virksomheder:

 Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for
minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte,
kan med ordningen få lønkompensation
 Lønkompensation fra landskassen vil være på 75 pct. af de
pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 20.190 kr. pr.
medarbejder pr. måned, hvis virksomheden vælger at hjemsende
medarbejderne i stedet for at afskedige dem
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Hjælpepakke til arbejdstagerne
 Lønkompensationen ophører, såfremt arbejdsgiveren genaktiverer
medarbejderen
 Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger
lønkompensation til, skal starte med at afholde ferie og/eller
afspadsere i fem dage. For hver ny 30 dages periode/måned skal
kompensationsperioden påbegyndes med afholdelse af fem dages
ferie eller afspadsering
 Hjælpepakken vil løbe frem til ultimo juni 2020
 Naalakkersuisut har søgt og fået godkendt en bevilling på 107
mio. kr.
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Hjælpepakke til erhvervslivet
 Hjælpepakken består af to dele:
 Akuthjælpepakke (50 mio. kr.) – Målrettet virksomheder inden for
hotel, restauration, og visse serviceerhverv o.lign. der allerede nu
oplever akutte økonomiske udfordringer som følge af massive
aflysninger/manglende bookinger, samt virksomheder, som er
pålagt lukning som følge af COVID-19-situationen
 Generel hjælpepakke (100 mio. kr.) – Etableret med henblik på
hurtigt og effektivt at kunne afbøde eventuelle økonomiske
problemer der måtte opstå i andre sektorer, herunder
fiskerisektoren, anlægsbranchen og transportsektoren m.fl.
 Hjælpepakkerne løber foreløbigt frem til ultimo juni 2020
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Akuthjælpepakke (Pakke 1)
 Naalakkersuisut har fået en rammebevilling på 50 mio. kr. af
Finans- og Skatteudvalget
 Der er behov for akut økonomisk hjælp, såfremt en del
virksomheder indenfor hotel- og turismebranchen ikke skal
risikere at gå konkurs
 Det samme gør sig gældende for de virksomheder, der er
blevet pålagt at lukke
 Naalakkersuisut er i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter
og mødes dagligt med disse
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Generel hjælpepakke (Pakke 2)
 Naalakkersuisut har fået en rammebevilling på 100 mio. kr. af
Finans- og Skatteudvalget
 Den generelle hjælpepakke skal hurtigt og effektivt kunne
afbøde eventuelle økonomiske problemer, der måtte opstå i
andre sektorer, herunder fiskerisektoren, anlægsbranchen og
transportsektoren m.fl.
 Naalakkersuisut er i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter
og mødes dagligt med disse
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Vilkår for Erhvervspakkerne
 Erhvervshjælpepakkerne ikraftsættes mandag d. 23.
marts 2020 kl. 12:00
 Erhvervshjælpepakkerne er målrettet forskellige brancher
 Vilkårene for pakkerne er ens og omfatter følgende
ordninger:
 Kompensation for direkte aflysninger
 Kompensation for virksomheders faste udgifter
 Ansvarlige kriselån
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Vilkår for kompensation for direkte
aflysninger
 Denne er ordning er tænkt til små virksomheder med et behov for umiddelbar
kompensation som følge af direkte aflysninger.
 Virksomheden skal forvente at lide et omsætningstab på minimum 30 % som følge af
COVID-19.
 Kompensationen afregnes for en måned ad gangen, og maksimalt 3 måneder pr.
virksomhed. Den dækker 75 % af den dokumenterede tabte omsætning, dog
maksimalt 23.000 kr./måned eller 46.000 kr./måned ved ægtefælleansættelse.
 En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000
kr. i perioden fra 24. marts til 24. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnitlige
månedlige omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på
100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 %.
 Med kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation
fra Selvstyret pr. måned frem til 24. maj, svarende til den maksimale månedlige
kompensation. Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed
for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.
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Vilkår for kompensation for faste
udgifter
 Kompensation for virksomheders faste udgifter
 Andelen af faste udgifter, der kompenseres, er følgende:
 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 30-60 %
 100 % for virksomheder, som Naalakkersuisut har udstedt midlertidigt forbud mod at
drive forretning

 Ansvarlige kriselån
 Rente- og afdragsfrit i det første 36 måneder.

 Akuthjælpens delementer kan kombineres, men den samlede støtte kan højst
være på 1.000.000 kr. pr. måned.
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Vilkår for kompensation for faste
udgifter
 Eksempel: Restaurant
 En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise
gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 % af sin normale
omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang
på 85 %, kan den få kompenseret 80 % af sine kompensationsberettigede
faste udgifter:
 Faste udgifter pr. måned:

 Månedlige huslejeudgifter: 18.000 kr.
 Kontrakt med eksternt transportfirma: 5.000 kr.
 Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.

 I alt: 27.000 kr.
 Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 pct. af 27.000 kr.).
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Statens garantiordninger
 Grønlandske virksomheder er omfattet af Statens garantiordning for små og
mellemstore virksomheder (SMV) og Statens garantiordning for større
virksomheder.
 Med disse to ordninger, er der givet et incitament for bankerne at oprette
risikovillige, men kommercielle, lånemuligheder for virksomheder med
likviditetsmæssige udfordringer.
 Disse ordninger administreres af Vækstfonden i Danmark.
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