
Lønkompensation 
 
Lønkompensationen er for virksomheder som står for at skulle varsle afskedigelser for min. 30 % af 
medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan der opnås lønkompensation for fyringstruede 
medarbejdere. Virksomheden forpligter sig til at sende medarbejderne hjem i stedet for at afskedige dem, 
og i øvrigt ikke at afskedige medarbejderne af økonomiske årsager i den periode, hvor kompensationen 
modtages. 
 
Ordningen gælder alle private virksomheder registreret i CVR.  
 
Kompensationen udgør 75 % af medarbejderens løn – dog max. 30.000 kr. pr. måned for funktionærer. For 
timelønnede udgør kompensationen 90 % af medarbejderens løn – dog max. 30.000 kr. pr. måned. 
 
Medarbejderen skal have udbetalt fuld normal løn, for at virksomheden kan få kompensation. Dette 
inkludere pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis. Kompensationen tager 
udgangspunkt i den mellem virksomheden og medarbejderen aftalte løn, som var gældende den 9. marts 
2020. 
 
Medarbejderne skal anvende 5 ferie- eller afspadseringsdage eller holde 5 fridage uden løn. Hvis 
medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie og/eller afspadsering til 5 dage, skal medarbejderen i stedet 
enten afholde fri uden løn eller overføre feriedage fra det nye ferieår startende 1. maj 2020.  
 
Der kan som udgangspunkt kun søges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts 2020 til og med 8. 
juni 2020. Vi foreslår, at der søges fra hjemsendelsesdatoen og frem til 8. juni 2020. Dette kan altid ændres, 
hvis forholdene ændre sig. 
 
De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde under hjemsendelsen. Elever og lærlinge kan fortsætte med 
at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan fortsat få godtgørelse for elever og lærlinge. 
 
Vi har vedhæftet en formular, som kan bruges til medarbejdere som er/skal sendes hjem. Vi vil anbefale at 
denne formular anvendes, som senere kan bruges til dokumentation for hjemsendelsen til 
Erhvervsstyrelsen. Der skal indsendes supplerende dokumentation til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder 
efter ophøret af perioden. 
 
Ansøgning 
 
Vi har vedhæftet en CSV-fil til udfyldelse af medarbejderdata samt en vejledning hertil. Denne kan bruges 
som kladde til indtastningen/eller uploades i ansøgningen (skal dog uploades såfremt der er mere end 25 
medarbejdere).  
 
Link til ansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation#tab1 
 
Link til yderligere information: 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 
 
Vi står gerne til rådighed med hjælp omkring rådgivning indenfor dette område. 
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