16. marts 2020

Hold fast i samarbejdet med private
Kære borgmester
Det står nu klart for alle, at coronavirus påvirker hele det danske samfund voldsomt.
Det gælder også dansk erhvervsliv. Tusindvis af virksomheder kæmper i disse dage for
overlevelse for at finde løsninger og begrænse skaderne. De aktuelle likviditets- og
lønkompensationspakker er vigtige skridt, men de kan ikke afbøde, at mange
virksomheder må skride til afskedigelser.
Kommunerne kan hjælpe med at begrænse skaderne ved tre konkrete initiativer, som DI
kraftigt vil opfordre alle kommuner til at overveje:
1. Fortsæt samarbejdet med kommunens private samarbejdspartnere i størst
muligt omfang og udvis fleksibilitet.
2. Fremryk betalinger til private leverandører.
3. Giv mulighed for nødpasning til privatansatte, der ikke er hjemsendt, og som
ikke har andre pasningsmuligheder.
Fortsæt samarbejdet med kommunens private samarbejdspartnere i størst
muligt omfang og udvis fleksibilitet
Virksomheder over hele landet har de seneste dage erfaret, at mange kommuner i massivt
omfang aflyser aftalte leverancer, projekter mv.
DI vil kraftigt anbefale alle kommuner at genoverveje behovet for aflysning af leverancer
mv., og DI opfordrer til at finde fælles veje sammen med jeres private samarbejdspartnere.
Tilsvarende gælder i forhold til myndighedsarbejde, som bidrager til, at projekter,
herunder inden for byggeri og anlæg, ikke forsinkes.
Den aktuelle situation, hvor mange bygninger i en periode står tomme, giver mulighed for
at gennemføre nødvendige reparationer og installationer på bygninger, foretage
hovedrengøring mv. Dette kan med de nødvendige forholdsregler udføres uden at udsætte
borgere og ansatte for smitterisiko. På tilsvarende vis kan arbejdet på byggepladser med

nybyggeri og anlægsprojekter opretholdes i betydeligt omfang, hvis de nødvendige
forholdsregler træffes.
Det kan i den kommende tid forventes, at flere virksomheder vil få udfordringer med at
levere varer og ydelser til aftalt tidspunkt. Dette på grund af forsinkende eller udeblevne
leverancer fra underleverandører eller sygdomsramt personale.
DI opfordrer til, at kommuner udviser stor fleksibilitet og ikke gør brug af
sanktionsmekanismer som erstatning, bod e.l.
Fremryk betalinger til private leverandører
Flere kommuner har allerede besluttet i videst muligt omfang at fremrykke betalinger til
private samarbejdspartnere. Det er særdeles positivt, idet det er en hjælpende hånd til
mange virksomheders likviditet.
DI opfordrer alle kommuner til hurtigst muligt at fremrykke betalinger til private, uanset
hvad kommunens normale betalingsfrister er. Hvor end det er muligt, opfordres
kommunen også til at udskyde betalingsfrister for kommunale skatter, gebyrer, leje etc.
på lokale virksomheder.
Giv mulighed for nødpasning til privatansatte, især til de medarbejdere der
arbejder med samfundskritiske opgaver
Flere virksomheder arbejder med en række samfundskritiske opgaver. Det kan være
sikring af kritisk digital infrastruktur, forsyningsselskaber, fødevareproduktion
og -forsyning, vagt- og sikkerhedsopgaver, kritisk infrastruktur, havne, kollektiv trafik
mv.
Ansatte i en række af disse virksomheder har allerede fået besked om, at nødpasning alene
gælder for familier, der arbejder på sygehuse, ældrepleje mv.
DI opfordrer alle kommuner til at give mulighed for nødpasning til privatansattes børn,
hvor forældre ikke er hjemsendt, og som ikke har andre pasningsmuligheder.
Dialog med DI om praktiske løsninger
Såfremt din kommune har brug for dialog om DI’s anbefalinger til landets kommuner, så
er du velkommen til at kontakte til DI på telefon 3377 3377.
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