ADVOKATFIRMAET
FLEMMING HEEGAARD

COVID-19 / CORONAVIRUS
(26.03.2020)

LOVEN OM LØNKOMPENSATION ER VEDTAGET DEN 24. MARTS 2020.
Loven ved hæftes.

Hvem kan benytte ordningen.
Alle private virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af
medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
Det er et krav, at virksomheden er registreret hos Erhvenisstyrelsen i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og at medarbejdere, som ønskes omfattet af lønkompensationsordningen, har et
dansk CPR-nummer.

2.

Hvad indebærer ordningen.

Lønkompensationsperioden starter ved hjemsendelsen af den først berørte medarbejder og
afsluttes fra den dag, virksomheden varsier eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager,
Virksomheder kan indtræde i ordingen, selvom de forud for deres indtræden har foretaget afskedigelser som følge af økonomiske årsager, men der gives ikke lønkompensation for allerede afskedigede medarbejdere, selvom de fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsespe
node.
-

Der kan kun søges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts
for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der søges igen.

-

9. juni, men ved behov

Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes bruttoløn månedligt, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær. For
ikke-funktionærer kan lønkompensationen udgøre 90%, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned pr.
omfattet fu Idtidsansat
Både hjemsendelse af medarbejdere og tilbagekaldelse af medarbejdere til arbejdspladsen kan
ske med I dags varsel.
Virksomheden kan til enhver tid tilbagekalde medarbejdere, hvis arbejdsopgaverne måtte komme
tilbage. I så fald ophører lønkompensationen. Hvis virksomheden alene har brug for at tilbagekalde nogle af medarbejderne, antages det, at lønkompensationen kan opretholdes for de fortsat
hjemsendte medarbejdere, så længe minimumskravene hertil er opfyldt, dvs, mindst 30% af alle
ansatte eller mindst 50 medarbejdere forbliver hjemsendte.
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3.

Hvad er betingelserne for at benytte ordningen.

For at benytte ordningen skal virksomheden fravælge eventuelle andre muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn. Dermed kan ordningen ikke kombineres med en aftale om eksempelvis arbejdsfordeling.
Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden. De fyrings
truede medarbejdere må ikke arbejde, men skal hjemsendes i perioden med fuld løn.

-

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal afvikle ferie og/eller
afspadsering på i alt 5 dage i løbet af kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie,
afspadsering mv. svarende til 5 dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage
fra det nye ferieår. Det vil ikke være muligt at modtage lønkompensation for disse 5 dage.
Dagene skal placeres forholdsmæssigt over perioden, hvor lønmodtageren er hjemsendt. Hvis en
medarbejder eksempelvis hjemsendes i 1,5 måned, vil det svare til 50% af perioden, og de afholdte feriedage m.v. udgør derfor 2,5 dage.
Dage, som allerede er afviklet, før aftalen blev vedtaget, men efter den 9 marts 2020, kan indgå i
opgørelsen.

Afbrydes hjemsendelsen fordi lønmodtageren genoptager arbejdet eller ophører i ansættelsesforholdet, genindtræder lønmodtageren i dennes almindelige ansættelsesvilkår.
-

Når Erhvervsstyrelsen ser på, om betingelserne er opfyldt, vurderes det ud fra virksomhedens
CVR-nummer og således ikke baseret på et enkelt P -nummer.

4.

Kan der indgås aftaler om lønnedgang, inden virksomheden indtræder i ordningen.

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen. Det er her
en betingelse, at lønnen er ændret, inden virksomheden indtræder i ordningen.

Virksomheder med aftalt lønnedgang modtager lønkompensation i hele den lønkompenserede
periode, og der fratrækkes ikke de op til 5 dage i den lønkompenserede periode. Medarbejdere
skal således ikke afholde op til 5 feriedage eller anden frihed for egen regning i den lønkompenserende periode.

5.

Kan virksomheden afskedige medarbejdere forud for indtrædelse i ordningen.

Virksomheder kan indtræde i lønkompensationsordningen, selvom de forud for indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af COVID- I 9/økonomiske årsager.
Der kan i dette tilfælde ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom
disse fortsat måtte arbejde i virksomheden i deres opsigelsesperiode.
Der er ikke noget krav om, at der skal være en bestemt periode mellem afskedigelserne og ansøgningen om at indgå i lønkompensationsordningen.
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Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Hvis virksomheden senere måtte opsige medarbejdere, stopper ordningen derfor for hele virksomheden for det fremadrettede forløb. Virksomheden skal ikke tilbagebetale allerede modtaget kompensation indtil udtrædelsestidspunktet,

6.

Vejledning om udfyldelse af ansøgning.
Virksomheder skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.
Vejledning fra virksomhedsguiden vedhæftes.

7.

Spørgsmål:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Flemming Heegaard, tlf,: 70702290, e-mail:

fh©advokaten.net.
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