
Kære virksomhedsleder

COVID-19 smittefaren har lukket store dele af Danmark ned og gør vil-
kårene vanskelige for det meste af vores erhvervsliv. 

Staten har indført hjælpepakker med bl.a. lønkompensation, udskydelse 
af fristen for indbetaling af moms og skat, lempelse af reglerne for ar-
bejdsfordeling, mulighed for statsgaranterede lån og meget mere.  

Senest har regeringen i dag fremsat forslag om kompensation til små 
virksomheder og kompensation for faste udgifter til ekstraordinært hårdt 
ramte, og der er formentlig flere initiativer på vej. 

Det kan være vanskeligt at følge med og få overblik over det hele. Vi 
anbefaler derfor, at man løbende følger nogle helt centrale hjemmesi-
der. 

Den allervigtigste hjemmeside lige nu er Erhvervsministeriets guide til 
virksomheder, som du finder på www.virksomhedsguiden.dk. Her opda-
teres løbende med alle de helt centrale informationer for virksomheder 
på en let og overskuelig måde, som giver svar på de fleste spørgsmål. 
Erhvervsstyrelsen har desuden oprettet en hotline. De svarer ikke på 
spørgsmål, men kan guide dig videre til rette myndighed. 

Du kan få gratis hjælp og rådgivning hos Erhvervshus Midtjylland, der 
også har specialister, der kan hjælpe dig, hvis du oplever tegn på krise i 
din virksomhed. Læs mere på www.erhvervshusmidtjylland.dk 

Vores lokale erhvervsservice i UdviklingOdder kan også hjælpe, og du 
er altid velkommen til at kontakte UdviklingOdder, der kan hjælpe med 
sparring, råd og vejledning. I konkrete sager, der kræver specialister, vil 
de dog henvise til andre, der kan hjælpe dig. Men UdviklingOdder har 
også oprettet en hjemmeside med links og informationer. Det er også 
her, I vil kunne læse om eventuelle særlige lokale tiltag. Læs mere på 
www.udviklingodder.dk. UdviklingOdder har også en Facebook-side, 
som løbende holdes opdateret med information til erhvervslivet. 
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Derudover anbefaler vi, at du også følger med på din brancheorganisa-
tions hjemmeside. 
 
I Odder Kommune er vi stærkt optaget af at hjælpe virksomhederne 
gennem krisen.  
 
I bestræbelserne på at styrke likviditeten i erhvervslivet har vi allerede 
besluttet at ophæve økonomisystemets 30 dages betalingsfrist, så vi i 
forbindelse med bogføring af fakturaer fremadrettet ændrer forfaldsdato 
til dags dato. 
 
Vi har desuden drøftet følgende initiativer: 
 
• Opfordring til at støtte Odders butiksliv: handl lokalt! 

• Vi undersøger muligheden for at fremrykke anlægsarbejde og indkøb som 

støtte til erhvervslivet  

• Boligorganisationer opfordres til at fremrykke investeringer  

• Adgangsforhold for leverandører og håndværkere lettes i de kommunale 

bygninger, der er lukket grundet Covid-19 

• Byggesagsbehandlingen opretholdes under krisen - vejledning gennemfø-

res pr. telefon  

• Odder Kommune kigger velvilligt på muligheden for henstand for betaling 

af regning pga. omstændigheder som følge af Covid-19.  

 
Vi vil løbende orientere om nye initiativer på Odder Kommunes og Ud-
viklingOdders hjemmesider. 
 
Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på via ovenstående 
links, er du velkommen til at kontakte UdviklingOdder jf. ovenfor. Har du 
ideer og forslag til lokale initiativer, kan du sende dem på udvik-
ling@odder.dk. 
 
Det er vigtigt for os, at vores erhvervsliv klarer sig så godt som muligt – 
og vi håber, at I alle klarer jer helskindet igennem krisen.  
 
Med ønsket om en god fremtid. 
 
 

 
 
 
 


