
Hjælpepakker til freelancere, 

selvstændige og kombinatører

Efteråret 2020

Tine Johansen, formand

Stine Daugaard, faglig konsulent i DJ

Marianne Heilmann, forsikringschef i AJKS



Program

Det politiske arbejde – indtil nu og videre frem 

• Velkomst og status ved DJs formand, Tine Johansen

Hjælpepakker til freelancere, selvstændige og kombinatører

• Faglig konsulent i DJ, Stine Daugaard gennemgår rammer og retningslinjer 

Dagpenge eller ej

• Retten til dagpenge for dig, der har selvstændig virksomhed og dig, der arbejder som 
freelancer ved forsikringschef i AJKS, Marianne Heilmann

Spørgsmål



Hvad kan du søge lige nu?

• Kompensation til selvstændige og freelancere for perioden 9. juli til 31. august 

• Kompensation til selvstændige og freelancere, der er berørt af restriktioner

• Kompensation for faste omkostninger for virksomheder, der er berørt af restriktioner 
(flere ordninger) 

• Kompensation for arrangører af større begivenheder (mindst 350 personer)

• Kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner 

• Kompensationsordninger for de berørte kommuner i Nordjylland 



Hjælpepakke for freelancere og selvstændige for perioden 9. juli til 31. august 

Rammer for at søge (selvstændig med CVR-nummer) 

✓ Gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ Virksomheden forventer et gennemsnitligt omsætningstab på over 30% i perioden i 
forhold til sidste år på grund af Covid-19. 

✓ Du ejer over 25% af virksomheden og har fast arbejde i virksomheden

✓ Virksomheden har under 25 fuldtidsansatte

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000

Ansøgningsfrist den 30. november 2020 



Rammer for at søge (freelancer med B-indkomst)

✓ Gennemsnitlig indkomst på minimum 10.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ Forventet tab i indkomst på mindst 30% på grund af Covid-19. 

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 

Rammer for at søge (freelancer med A- og B-indkomst)

✓ Gennemsnitlig indkomst på minimum 10.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ B-indkomst på minimum 5.000 kr. i gennemsnit per måned og maksimalt 20.000 kroner i 
A-indkomst per måned før Covid-19. 

✓ Forventet tab i indkomst på mindst 30% på grund af Covid-19. 

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 

✓ Du har ikke modtaget offentlige ydelser i kompensationsperioden. 

Ansøgningsfrist den 30. november 2020 



Alle skal ansøge via virk.dk

✓ Du skal dokumentere din omsætning/indkomst i perioden 9. juli – 31. august 2020 samt 
omsætningen i referenceperioden 1. juli – 31. august 2019 

✓ Dokumentere din samlede omsætning/indkomst i 2019 

✓ Du kan få kompensation for 90% af dit indkomst/omsætningstab dog højst:

23.000 kr. for selvstændig og freelancere med B-indkomst 

20.000 kr. for kombinatører

Læs mere på virksomhedsguiden.dk eller virk.dk 



Kompensation til selvstændige og freelancere, der er berørt af 
restriktioner

Du kan søge om kompensation, hvis du har været omfattet af én eller flere af 
følgende restriktioner:

✓ Forbud mod at holde åbent i perioden 1. september 2020 til og med 31. oktober 2020

✓ Forsamlingsforbud på over 350 mennesker (ændret fra 500 mennesker)

✓ Grænselukninger

✓ Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Derudover gælder samme rammer som for forrige ordning for henholdsvis selvstændige, 
freelancere med B-indkomst og kombinatører med A- og B-indkomst.  

Ansøgningsfrist 30. november 2020



Kompensation til selvstændige og freelancere, der er berørt af 
restriktioner

Grænselukning (ifølge bekendtgørelsen):

a) Den selvstændige mv.’s omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab er relateret til 
udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke kan krydse 
grænsen til Danmark.

b) Den selvstændige mv. før den 9. marts 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en 
lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil 
kunne være omfattet af litra a.

c) Den selvstændige mv.’s omsætning kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til 
opgaver, som er midlertidigt nedlagt, som følge af grænselukningen.



Kompensation til selvstændige og freelancere, der er berørt af 
restriktioner

Udenrigsministeriets rejsevejledning (ifølge bekendtgørelsen): 

For selvstændige mv., jf. § 2, nr. 2, hvor omsætningen henholdsvis B-indkomst er opnået i 
forbindelse med rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. 
januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-
nødvendige rejser til.



Hvem er præcis dækket?

• Der arbejdes stadig på, hvem der præcis kan dækkes

• Hellere søge og få afslag end undlad at søge

• Forklar og dokumenter udførligt, hvorfor du anser dig som ramt af restriktionerne. 

• Du har mulighed for at uploade ét dokument sammen med din ansøgning, så saml al 
dokumentation i én pdf-fil. 

• Sørg for at alt er korrekt, inden du uploader. Dobbelttjek dine informationer. 
Erhvervsstyrelsen kan ikke rette i ansøgningen, når den er i proces. 



Hvad er på vej?

• Der er flere hjælpepakker på vej under den aftale, der blev indgået den 27. oktober 2020

• Udgangspunktet er dog stadig, at man skal være ramt af restriktioner 

• Følg med på Virksomhedsguiden.dk 



Jeg vil gerne vide mere…

• Virksomhedsguiden.dk

• Virk.dk 

• Erhvervsstyrelsens hotline: 72 20 00 34



Hvad kan jeg ellers gøre:

• Webinar ”Sådan nytænker du din forretning” med Anne Rohde den 17. november kl. 
10.00-11.30

• BIZ Sparring

• BIZ Kickstart (4 dages forretningsudviklingskursus – næste ansøgningsfrist er 5. januar)

• Karrieresparring

• Trivselssamtaler 

• Faglig Rådgivning 



Spørgsmål?



Kontakt os
Tine Johansen tij@journalistforbundet.dk

Hans Jørgen Dybro dyb@journalistforbundet.dk

Stine Daugaard std@journalistforbundet.dk

Faglig Rådgivning djfr@journalistforbundet.dk

Marianne Heilmann mh@ajks.dk

33 42 80 00 

mailto:djfr@journalistforbundet.dk



