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COVID-19: Trepartsaftale skal hjælpe
virksomheder og medarbejdere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de
medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-
udbruddet.

COVID-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og
virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en
trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede
medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og



arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt
omfang rammer danskernes arbejde og levebrød, skriver
Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder,
der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor
ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion
for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige
medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager
kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er
ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står
overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50
ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75
pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr.
måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den
statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni
2020.

DI: Aftale redder danske arbejdspladser

Fra arbejdsgivernes side bliver der udtrykt tilfredshed med aftalen. Ifølge DI
kan aftalen blive en tiltrængt redningskrans til mange virksomheder, som er
presset hårdt på deres levegrundlag og står over for at skulle afskedige
medarbejdere.

"Vi står i en helt ekstraordinær og ekstraordinært vanskelig situation. Jeg er
lettet over, at vi kan være med til præsentere denne løsning med
lønkompensation, som DI har arbejdet intenst for i den seneste periode.
Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan
være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund
som følge af denne alvorlige krise," siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl
Sørensen i en pressemeddelelse

Mere information

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/di-aftale-om-lonkompensation-vil-redde-danske-arbejdspladser/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev


Se hele trepartsaftalen på Beskæftigelsesminsiteriets hjemmeside

Se også faktaark om trepartsaftalen

Se også virksomhedsguiden.dk

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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