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Til alle virksomheder i Halsnæs Kommune

Brev fra borgmester Steffen Jensen

Kære virksomhed i Halsnæs Kommune
Vi er i en helt uvant situation, en krisetid som gør, at mange aktiviteter er lukket ned for at begrænse
risikoen for at sprede corona-virussen (Covid-19). Det betyder, at mange virksomheder også i
Halsnæs Kommune risikerer at miste indtjening. Jeg vil derfor gerne, som borgmester i kommunen,
med dette brev fortælle hvad vi gør i kommunen for at hjælpe - og henvise dig til steder hvor du kan
finde mere information.
På Christiansborg, i regionerne og hos os i kommunerne udvises stor handlekraft og vi gør alt hvad
der står i vores magt for dels at håndtere de sygdomsramte, sikre at samfundet forsat kan fungere
og ikke mindst også at afbøde konsekvenserne bedst muligt for virksomhederne. Alle har brug for at
lokale butikker, virksomheder og lokale turistoplevelser kommer igennem krisen.
Folketinget har – på tværs af alle partier, stået tæt sammen omkring et antal omfattende
hjælpepakker til det danske samfund, for at holde hånden under danske virksomheder.
Hjælpepakkerne er i betydelige størrelse og jeg glædes over, at de er på vej ud. De vil være med til
at begrænse antallet af lukninger og tab af indtægtsgrundlag, for især de små selvstændige og
kreative erhverv, detailhandlen, spisestederne og serviceerhvervene samt freelancere m.v. Jeg har
fuld forståelse for, at situationen er særlig kritisk for mange af jer. Men der er også en
kompensationsordning på vej til jer.
Min appel til alle jer der læser med er, at vi kommer bedst igennem krisen med en fælles indsats.
Jeg ser at kreativiteten i Halsnæs vokser frem og viser at vi på nye måder, kan understøtte vores
lokale erhverv og butikker.
I Halsnæs Kommune vil vi også bidrage med flere konkrete tiltag, som en økonomiske
håndsrækning og har vi besluttet;


At Halsnæs Kommune betaler regninger før forfaldsdato. Vi fremskynder betalingen af
regninger til store og små virksomheder.



At Halsnæs Kommune fremrykker anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Konkret indhentes
nu tilbud på flisebelægninger på 4 stier under anlægsbevilling for asfaltopgaver, samt
reparationer på diverse broer. Det undersøges pt. om flere opgaver på ejendomsvedligehold
kan fremrykkes. Kontakt afdeling for Trafik og Veje eller Området for Ejendomme gennem
mail@halsnaes.dk, hvis I har interesse for opgaverne.

Vi håber med disse indsatser at så få arbejdspladser, som muligt mistes i den kommende tid.
Nedenfor, vises 3 måder du som arbejdsgivere kan få hjælp til at undgå afskedigelser. Der er især
nogle hjælpepakkerne, efterfølgende er der links websider med gratis hjælp og sparring:

1) Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelser
Som virksomhedsleder har du og dine medarbejdere mulighed for at aftale, at arbejdstiden
nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Du kan læse nærmere om
arbejdsfordelinger her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-tilafskedigelse/

Såfremt I indgår aftale om arbejdsfordeling, skal dette meddeles til Halsnæs Jobcentret. Dette gør
du ved at sende en mail til virksomhedsservice@halsnaes.dk, eller ved at ringe på telefon 51 67 55
51.

2) Refusion for medarbejdere, som er syge med Covid-19
Du kan som arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag,
såfremt en medarbejder er ”uarbejdsdygtig” pga. Covid-19. Sygedagpengelovens øvrige betingelser
skal dog samtidig være opfyldt. Din normale pligt til at betale udgiften til sygedagpenge i de første
30 kalenderdage gælder ikke i disse tilfælde. Som arbejdsgiver har du også ret til refusion af
sygedagpengene for en periode, hvor din medarbejder ikke kan varetage sit arbejde, fordi
sundhedsmyndighederne har anbefalet, at vedkommende opholder sig i hjemmet på grund af covid19. Arbejdsgivere ift. medarbejdere syge med Covid-19 – find hjælp her:
https://halsnaes.dk/borger/arbejde-og-ledighed/sygedagpenge/du-er-arbejdsgiver/covid-19

Mulighederne for refusion gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.
Selvstændige, som bliver syge med Covid-19: – find hjælp her https://halsnaes.dk/borger/arbejde-ogledighed/sygedagpenge/du-er-selvstaendig/covid-19

3) Mulighed for lønkompensation i stedet for afskedigelser
Virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke
kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Du
og din virksomhed forpligter jer til gengæld til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske
årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Ordningen gælder fra 9. marts til 9. juni
2020, se mere på virksomhedsguiden.dk

Hjælpepakker til alle typer virksomheder
Her kan I finde meget mere information og god hjælp:








Virksomhedsguiden indeholder alle regeringens hjælpepakker, og andre vigtige
informationer: Virksomhedsguiden.dk hvis du har brug for at ringe har Erhvervsstyrelses en
telefon hotline 72200034.
Erhvervshus Hovedstaden står klar til at hjælpe virksomheder med sparring på: Ehhs.dk
eller på hotline telefon 41886667. Sparringen er uvildig, fortrolig og gratis.
Early Warning er din virksomhedshjælp i en økonomisk svær tid, og Erhvervshus
Hovedstaden har ekspertisen, link: https://ehhs.dk/ydelser-sparring-early-warning
VisitNordsjælland hjælper turisterhvervet med sparring til at blive markedsført digitalt. Skriv
til jeb@visitnordsjaelland.com eller ring 26814918 eller stn@visitnordsjaelland.com for
andre service.
Halsnæs Kommunes Erhvervsservice vil også hjælpe med afklaring, kontakt Inge Ibbi
Bak på mail inbak@halsnæs.dk eller på telefon 51675488.

Jeg glæder mig til, at vi igen får lov til at mødes, og at dagligdagen kommer tilbage.

Venlig hilsen

Steffen Jensen
Borgmester
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

