
Til Borgmesteren 
 
En sundhedskrise har ramt verden, og det betyder at en masse virksomheder kæmper for deres 
overlevelse. Heldigvis har folketinget bevilget hjælpepakker til nødlidende virksomheder. Disse 
penge sættes ind på virksomhedernes NemKonti. 
 
Alle virksomheder skal have en NemKonto, det er desværre bare lettere sagt end gjort, især 
hvis man er en enkeltmandsvirksomhed med en lille omsætning. Det virker til, at bankerne ikke 
prioriterer små virksomheders behov for at oprette en NemKonto. Vi er bekendt med flere 
virksomheder, der tjener mindre end dagpengeniveau, og ikke kan få deres banker til at oprette 
en erhvervskonto og gøre denne til NemKonto. Bankerne prioriterer formentlig større 
virksomheder som tjener flere penge. Det betyder at disse mennesker ikke kan modtage de 
penge, som staten har bevilget dem i corona-kompensation. Det er et stort problem for disse 
virksomhedsejere, som jo i forvejen tjener meget lidt. I SF mener vi ikke det kan passe, at en 
privat virksomhed som en bank, skal have lov at prioritere hvornår en lille 
enkeltmandsvirksomhed kan få en NemKonto, og altså afgøre hvornår en person kan få sin 
kompensation fra staten.  
 
Kommunen har mulighed for at afhjælpe problemet med, at nogle enkeltmandsvirksomheder 
ikke kan få den lovpligtige NemKonto, men Aarhus kommune gør det ikke. På virk.dk kan man 
vælge at gøre sin private konto til sin virksomheds NemKonto, og dermed slippe udenom bøvlet 
med, at bankerne åbenbart ikke prioriterer små enkeltmandsvirksomheders behov for en 
NemKonto. Men den facilitet tilbyder virk.dk kun, hvis man er så heldig at bo i den rette 
kommune. Går man ind på 
(https://indberet.virk.dk/indberetninger/master/Oplysning_om_NemKonto) skal man vælge 
kommune. Vælger man fx Allerød Kommune kommer man ind på en selvbetjeningsløsning, hvor 
man kan rette sin NemKonto. Vælger man derimod Aarhus kommune, får man at vide at Aarhus 
kommune ikke understøtter denne selvbetjeningsløsning. 
 
Derfor vil vi i SF gerne spørge  

- Hvorfor kan man ikke benytte denne selvbetjeningsløsning i Aarhus kommune? 
- Kan Aarhus kommune komme til at understøtte denne selvbetjeningsløsning og derved 

gøre det muligt for de små virksomheder at modtage bevilget kompensation i forbindelse 
med Covid-19? 

- Hvis det er umuligt at gøre for alle virksomheder, kan der så oprettes en løsning for 
enkeltmandsvirksomheder med en lille omsætning, som er dem der er hårdest ramt at 
dette problem? 
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