
Del
nyhedsbrevet

FÅ OVERBLIK OVER FORSKELLIGE CORONA-
INITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER

Regeringen har som følge af Corona-krisen iværksat en række initiativer, som skal hjælpe

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1007273/share/


virksomheder og lønmodtagere igennem den kommende tid. Læs mere om hjælpepakker,
kompensationsordninger og rådgivningstilbud til kriseramte virksomheder i nyhedsbrevet.  
 
Følg også Rudersdal Kommune på LinkedIn, hvor vi løbende sender nyheder ud til
virksomheder i Rudersdal.  
 
Følg os på LinkedIN
 
Du kan stadig kontakte os. På Rudersdal Kommunes hjemmeside er der en særlig side for
virksomheder med kontaktoplysninger. 
 
Du finder siden med kontakt til kommunen her

VIRKSOMHEDSGUIDEN.DK GIVER VIGTIG
VIDEN

Har du brug for seneste nyt om udskydelse af betalingsfrister for moms og skat, garanti- og
kompensationsordninger, arbejdsfordelingsinitiativer og andre coronavirus-initiativer, så gå
ind på virksomhedsguiden.dk.
 
Gå til virksomhedsguiden.dk 
 
Erhvervsstyrelsen har samlet vejledninger om forholdsregler og hjælp til din virksomhed.
Vejledningerne bliver løbende opdateret. Her kan også finde kontaktoplysninger til hotline-
funktioner hos myndighederne.

ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN STÅR KLAR TIL
AT HJÆLPE

Erhvervshus Hovedstaden er til rådighed for alle virksomheder, der ønsker sparring og
dialog. Kontakt kan ske på telefon 30108080 eller email info@ehhs.dk.
 

https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune
https://www.rudersdal.dk/kontakt-til-kommunen
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
mailto:info@ehhs.dk. 


Se også Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside.

SÆRLIG RÅDGIVNING TIL KRISERAMTE
VIRKSOMHEDER

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder gratis og uvildig hjælp til kriseramte virksomheder
gennem ”Early Warning-indsatsen”. Rutinerede konsulenter og et korps af ca. 100 frivillige
erhvervsfolk er klar til at hjælpe. Du har også mulighed for rådgivning fra uafhængige
insolvensadvokater.
 
Klik ind på earlywarning.dk og se hvordan.
 
Eller kontakt konsulent Peter Bausager på mobil 52 13 85 01 eller email pba@ehhs.dk.

REGERINGEN SPÆNDER ET SIKKERHEDSNET
UD UNDER ERHVERVSLIVET

https://ehhs.dk/
https://earlywarning.dk/coronaramte-virksomheder
mailto:pba@ehhs.dk


To kompensationsordninger skal hjælpe små og mellemstore virksomheder. Regeringen vil
dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til
at dække. Regeringen vil endvidere sikre kompensation til de selvstændigt
erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
 
Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside her

LØNKOMPENSATIONSORDNING FOR
FYRINGSTRUEDE

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv/


Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig
lønkompensationsordning. En ny hjælpepakke skal sikre, at danske lønmodtagere ikke
mister deres job på grund af coronaudbruddet. Virksomhederne skal ansøge om
kompensationen på virk.dk.
 
Læs mere om aftalen her

UDSKYDELSE AF BETALINGSFRISTER FOR
MOMS OG SKAT

Regeringen har besluttet at udskyde betalingsfristerne på moms for de månedsafregnede
virksomheder og  betalingsfrister på A-skat og am-bidrag.
 
Læs mere her

NØDPAKKE OM ARBEJDSDELING OG
SYGEDAGPENGEREFUSION MM.

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-udskydelse


Regeringen har iværksat en række initiativer med ændrede regler i forhold til
sygedagpengerefusion og arbejdsdeling samt udvidelse af varslingspuljen ved
masseafskedigelser.  
 
Du kan læse mere om initiativerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
 
Henvendelse om arbejdsdeling og varsling af masseafskedigelser skal sendes til Jobcenter
Rudersdal på beskaeftigelse@rudersdal.dk.

NY KAUTIONSORDNING FRA VÆKSTFONDEN

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/noedpakke-skal-hjaelpe-loenmodtagere-og-virksomheder-godt-igennem-corona-krise/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/noedpakke-skal-hjaelpe-loenmodtagere-og-virksomheder-godt-igennem-corona-krise/
mailto:beskaeftigelse@rudersdal.dk


Statens finansieringsfond Vækstfonden kan snart hjælpe nogle af de virksomheder, der
bliver hårdest ramt. Via en kautionsordning kan virksomheder, hvis forretning i særlig høj
grad er påvirket af spredningen af COVID-19, få en finansiel håndsrækning. Der bliver lavet
to ordninger: En målrettet danske SMV’er og en målrettet større virksomheder.
 
Læs mere om Vækstfondens indsatser her

AFLYSTE ERHVERVSARRANGEMENTER

https://vf.dk/covid-19/
https://vf.dk/covid-19/


Kulturarrangement for udenlandske
medarbejdere og ledsagere

Arrangementet, der skulle være afholdt den 18. marts, blev desværre aflyst på grund af
risiko for coronasmitte. Information til deltagerne er udsendt af International House. Vi
takker for den store interesse for arrangementet!

Iværksætterintro - fra idé til forretning

 Arrangementet den 1. april 2020 er desværre aflyst på grund af risiko for coronasmitte.
Information til deltagerne er udsendt af Erhvervshus Hovedstaden.

KORT NYT

Rudersdal Kommune fremrykker betalinger

Rudersdal Kommune har besluttet at fremrykke sine betalinger til private virksomheder. Det
sker for at medvirke til at sikre virksomhedernes likviditet.
 
Læs mere her 

Erhvervskunder kan få adgang til
genbrugspladser
Et særligt nødberedskab på genbrugspladserne i Allerød, på Blokken og Vandtårnsvej
betyder, at der åbnes op for erhvervskunder, men KUN de som har købt adgang til Norfors'

https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-kommune-fremrykker-betalinger


genbrugspladser.
 
Læs mere her.

VIL DU VIDE MERE

Kontaktinformation
Kontakt vores erhvervskonsulent Bjørn Engsig på e-mail ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72
68 31 38, hvis du har brug for hjælp eller en indgang til kommunen, Erhvervshus
Hovedstaden eller andre erhvervspartnere.

Læs mere om erhverv på vores website.
 
Tilmelding til nyhedsbrev
Hvis der er andre i din virksomhed, som kan have udbytte af at modtage nyhedsbrevet, kan
det ske ved at klikke her.
 
Vi passer på dine data
Vi har kun registreret din e-mail. Denne oplysning bruger vi udelukkende, når vi skal sende
nyhedsbrevene ud. Læs mere på rudersdal.dk/minedata.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage erhvervsnyhedsbrevet, kan du altid afmelde dig via
linket nederst i de mails, du modtager. Hvis du afmelder dig, sletter vi dine data, og du vil
ikke længere modtage nyhedsmails.

    

Vis i browser

Afmeld nyhedsbrev

https://www.rudersdal.dk/nyheder/erhvervskunder-kan-faa-adgang-til-genbrugspladser
mailto:ensi@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/
http://rudersdal.dk/minedata
https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune/?trk=company_logo
https://twitter.com/Rudersdal
https://www.facebook.com/Rudersdal/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_archive/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_archive/

	FÅ OVERBLIK OVER FORSKELLIGE CORONA-INITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER
	VIRKSOMHEDSGUIDEN.DK GIVER VIGTIG VIDEN
	ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE
	SÆRLIG RÅDGIVNING TIL KRISERAMTE VIRKSOMHEDER
	REGERINGEN SPÆNDER ET SIKKERHEDSNET UD UNDER ERHVERVSLIVET
	LØNKOMPENSATIONSORDNING FOR FYRINGSTRUEDE
	UDSKYDELSE AF BETALINGSFRISTER FOR MOMS OG SKAT
	NØDPAKKE OM ARBEJDSDELING OG SYGEDAGPENGEREFUSION MM.
	NY KAUTIONSORDNING FRA VÆKSTFONDEN
	AFLYSTE ERHVERVSARRANGEMENTER
	Kulturarrangement for udenlandske medarbejdere og ledsagere
	Iværksætterintro - fra idé til forretning
	KORT NYT
	Rudersdal Kommune fremrykker betalinger
	Erhvervskunder kan få adgang til genbrugspladser
	VIL DU VIDE MERE

