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72 pct. af Dansk Erhvervs
medlemmer har sendt
medarbejdere hjem
Allerede efter få dage er danske virksomheder så påvirkede af corona-pandemien og de initiativer, der er taget for at mindske smitten, at de i vidt
omfang har sendt medarbejdere hjem.
72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere
hjem i kølvandet på corona-krisen
Blandt de mange virksomheder, som har bedt medarbejdere om
at blive hjemme, er der taget mange forskellige løsninger i brug.
Der er ikke et entydigt billede af, hvilken løsning virksomhederne
har valgt, hvilket understreger, at vilkårene for medarbejderne er
meget forskellige fra branche til branche. En lang række virksomheder har angivet mere end én løsning, hvilket indikerer, at de gør
brug af en lang række værktøjer i denne ekstraordinære tid.
Knap halvdelen forventer at bruge lønkompensationsordningen
Der er indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation
til private virksomheder, som må sende medarbejdere hjem. 43
pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer, at de kommer til at
gøre brug af muligheden for lønkompensation.
Det gælder for 76 pct. af oplevelseserhvervene (hotel, restauration, turisme eller underholdning) og for 62 pct. af detailhandlen,
mens kun 24 pct. af virksomhederne indenfor IT/tele forventer at
gøre brug af muligheden.
Der er en naturlig sammenhæng mellem, hvilke brancher, der er
hårdest ramt af corona-krisen, og hvilke brancher, der forventer
at gøre brug af lønkompensationsordningen. Det skyldes, at lønkompensation først tages i anvendelse, når en virksomhed ser ind
i et muligt omsætningsfald og vælger at sende medarbejdere
hjem.
Kun 17 pct. af medlemmerne har på tidspunktet for dataindsamlingen sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsordningen. Det skyldes formentlig, at ordningen stadigvæk er meget ny
og at nogle virksomheder endnu ikke er i krise, men forventer at
komme det, hvis ikke situationen normaliserer sig.
Om undersøgelsen
Data er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12.
1.091 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Disse
virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer
på størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke nødvendigvis repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv. Den
maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.091 respondenter er ca. +- 3 pct. point.

Har din virksomhed bedt medarbejdere om at blive
hjemme, selvom de egentlig skulle have været på arbejde?

Ja, med afholdelse af
udestående ferie/feriefridage

31%

Ja, med afspadsering af
overarbejdstimer

19%

Ja, hjemsendt med løn (udenfor
lønkompensationsordningen)

26%

Ja, hjemsendt med løn (under
lønkompensationsordningen)
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Ja, delvist hjemsendt med
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supplerende dagpenge
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Ja, andre løsninger
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Nej, vi har ikke bedt
medarbejdere blive hjemme
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020.
Anm: n (alle) = 1.091. Bemærk, at svarene ikke summer til 100%. Det
skyldes, at virksomhederne kunne vælge flere svarmuligheder.

Kontakt: Henvendelse ang. analysen kan ske til chef for analyse og samfundsøkonomi Katrine Ellersgaard Nielsen på tlf. 2333 1817
OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 21. marts 2020

