FORMANDEN

Finansminister Nicolai Wammen
Erhvervsminister Simon Kollerup
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Kære Nicolai Wammen, Simon Kollerup og Peter Hummelgaard
Den 20. marts 2020

Jeg vil gerne kvittere for de omfattende hjælpepakker, som nu – på meget kort tid – er blevet forhandlet på plads. Det er et imponerende stykke arbejde, der vil hjælpe virksomheder og lønmodtagere igennem denne helt ekstraordinære situation, som vi står i.
Ligeledes vil jeg også gerne kvitteret for, at regeringen sammen med
samtlige af Folketingets partier så tydeligt slår fast, at hjælpepakkerne
skal ses som et første skridt, og at I som politikere er klar til at gøre,
hvad der skal til for at sikre, at vores erhvervsliv kommer igennem denne krise. Det er yderst prisværdigt og et eksempel på det danske folkestyre, når det allerbedst.
Fra Akademikernes side vil vi meget gerne bidrage, hvor vi kan. Som
hovedorganisation for den akademiske fagbevægelse og hermed talerør
for ca. 431.000 offentlige og privatansatte, deltager vi meget gerne i
nye trepartsforhandlinger når og hvis, der bliver behov for det. Herudover vil vi selvfølgelig meget gerne løbende komme med input, som vi
håber, kan være til inspiration til det igangværende politiske arbejde
med at bekæmpe de mange skadevirkninger COVID19-epidemien efterlader på dansk økonomi, erhvervsliv og beskæftigelse.
I forlængelse heraf er der i vedlagte bilag skitseret en række forslag,
opmærksomhedspunkter og overvejelser. Det er vores umiddelbare input særligt ift. den politiske aftale, der blev indgået i går mellem Folketingets partier – og som nu hurtigst muligt skal omsættes til lov, så
selvstændige kan få den hårdt tiltrængte hjælp og støtte. Nogle input vil
evt. kunne indgå i udmøntningen af aftalen – andre egner sig mere som
inspiration til mulige kommende justeringer og tiltag.
Vi befinder os i en tid, hvor det er vanskeligt at forudse, hvilke tiltag,
der kan være nødvendige på længere sigt. På trods af de omfattende
politiske tiltag, vil der højst sandsynligt fortsat være mange, som vil
miste deres arbejde eller må lukke deres firma. En del af dem, må vi
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forvente ikke er medlem af en a-kasse og derfor ikke i dag dagpengeberettigede. De vil således på trods af de nuværende hjælpepakker stå
uden en indkomst og vil være henvist til at søge kontanthjælp. Det er
Akademikernes opfattelse, at denne udvikling bør følges tæt i de kommende uger og måneder – med henblik på at introducere nye tiltag, som
kan hjælpe de grupper, der muligvis ikke indfanges af de allerede besluttede initiativer.
Med venlig hilsen
Lars Qvistgaard
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