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Forslag om straksudbetaling af LAG-midler som hjælp under coronakrisen 
 
Som følge af coronakrisen er mange små virksomheder på småøerne - og i landdistrikterne - i økonomisk 
krise og har store problemer.  
Nogle af de samme virksomheder venter samtidig på at få udbetalt et LAG-tilskud fra Erhvervsstyrelsen 
(ERST). Det er virksomheder, der har gennemført og afsluttet deres projekt, og som har søgt om udbetaling. 
Flere af dem har allerede for 10 mdr. siden indsendt regnskab og slutrapport til ERST, men har endnu ikke 
modtaget slutudbetalingen - og lige nu er de små virksomheder ualmindelig hårdt trængt på likviditeten.  
 
For at hjælpe de virksomheder, der på denne måde er ekstra hårdt ramt, foreslår vi, at Erhvervsstyrelsen 
straksudbetaler de tilskud som virksomhederne afventer sagsbehandling og udbetaling på.  
Det vil svare til, at andre myndigheder netop i denne periode straksbetaler regningerne fra deres 
leverandører - før betalingsfristen. Så vidt vi forstår på Erhvervsstyrelsen, kræver dette forslag alene en 
hjemmel fra ministeren.  
 
Da der er indsendt regnskab og slutrapport, handler det om penge, som virksomhederne har til gode hos 
staten. Udbetalingen kan fx være 80 pct. af beløbet, og så kan resten udbetales, når Erhvervsstyrelsen har 
afsluttet sagsbehandlingen. Dette svarer til almen praksis i andre ordninger, fx når det drejer sig om midler 
fra landdistriktspuljen, hvor op til 80 % udbetales i løbet af projektperioden.  
 
I den nuværende krisesituation vil det for os at se være et tiltag, som hurtigt og nemt kan iværksættes.  
Det vil være af endog meget stor betydning for de små virksomheder, og det vil potentielt kunne redde 
dem fra at gå konkurs. 
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