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Til høringsparterne

Høringsbrev

Høring vedrørende lovforslag om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende 
arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Vedlagt fremsendes udkast til lovforslag, som Arbejdstilsynet skal anmode om 
bemærkninger til senest torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til at@at.dk og jb@at.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gritt Viskinge på e-mail agp@at.dk eller 
telefon 7220 9443.

Med lovforslaget stilles der krav om, at arbejdsgivere, der beskæftiger 
tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for 
covid-19 efter indrejse i Danmark.

På samme måde foreslås det, at der stilles krav om, at arbejdsgivere og 
selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft, selv skal sørge for at 
blive PCR-testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Baggrunden for lovforslaget er covid-19-pandemien og de nye virusmutationer, 
der løbende opstår, og som kan medføre øget smittespredning. Samtidig er 
lovforslaget begrundet i ønsket om at understøtte, at der holdes gang i 
økonomien og de danske virksomheder.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges med lovforslaget til at fastsætte nærmere 
regler om, hvilke lande, regioner og områder den tilrejsende arbejdskraft skal 
være indrejst fra, for at testkravet gælder.

Med lovforslaget stilles desuden krav om, at arbejdsgiveren skal udarbejde en 
plan for test af ansatte, der er tilrejsende arbejdskraft.
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Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Lov nr. 1641 af 19. november 2020 
om arbejdsgiverens adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-
19 m.v. 

Det foreslås, at Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med overholdelse af loven og 
regler fastsat i medfør af loven, og at arbejdsgiver og selvstændige uden 
ansatte skal kunne dokumentere, at kravene er opfyldt. 

Det foreslås, at reglerne gælder i en afgrænset periode frem til 1. juli 2021. 

Endvidere foreslås det, at reglerne træder i kraft hurtigst muligt.
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