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Kolding, den 14. april 2021 
 

 
Tilpasning af lønkompensationsordning 
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der tilpasser 
lønkompensationsordningen til den gradvise genåbning af Danmark. Aftalen gør 
kompensationsordningen mere fleksibel i sidste del af kompensationsperioden, så 
virksomhederne får den mulighed, at medarbejdere, der er omfattet af 
lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i 
kompensationsperioden, uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld 
lønkompensation for disse dage. 
 
Se aftalen her 
 
 
Gradvis genåbning af rejseaktiviteter 
 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om ud- og indrejse af Danmark. 
Rejserestriktionerne bliver lempet i fire faser startende fra den 21. april 2021. 
 
I stort set samme timer som aftalen faldt på plads, opstod der på ny tvivl om 
udrulningsplanen for COVID-19 vaccinerne. Udover de allerede kendte mulige 
problemstillinger med AstraZeneca vaccinen er nu også et-stiks vaccinen fra Johnson & 
Johnson sat på standby, mens de mulige bivirkninger undersøges nærmere. Dette kan 
være et alvorligt tilbageslag – og kan i værste fald betyde, at den voksne danske 
befolkning først er færdigvaccinerede ultimo 2021. 
 
Den nye aftale om ud- og indrejse blev indgået mellem samtlige af folketingets partier -
undtagen Ny Borgerlige. 
 
Uddrag af aftale om en gradvis genåbning for rejseaktiviteter:                       
 
Aftalepartierne er enige om følgende tilgang i fase 1 fra den 21. april 2021: 
 

• At anvende en differentieret risikovurdering, der baseres på smittesituationen 
(incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region. 

• At modellerne med regelmæssig opdatering for hhv. EU- og Schengenlande og 
tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og 
Schengenlande, genindføres.  

• At der indføres en ny ”rød” risikovurdering for at tage højde for nye bekymrende 
varianter. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde 
lande/regioner.  
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• At videreføre de tiltag, som er blevet indført siden årsskiftet, herunder kravene om 
test og isolation efter indrejse, dog med den lempelse, at personer, der rejser fra 
gule lande og regioner, undtages fra isolation.  

• At genindføre mere lempelige regler for erhvervsrejsende, der vil kunne møde på 
arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet. 

 
Fase 2 (den 1. maj 2021): 

• Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange 
EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og 
isolation efter indrejse i Danmark. Det vil ikke gælde for røde lande, da 
risikovurderingen bl.a. bygger på, at der i røde lande er bekymrende varianter af 
COVID-19. Det er en forudsætning at: 1) faglige og praktiske udeståender er 
afklaret, herunder hvordan det sikres, at mindreårige børn af vaccinerede personer i 
videst muligt omfang kan rejse med deres forældre, 2) at det er sundhedsmæssigt 
forsvarligt, og 3) at de rejsende fremviser fornøden dokumentation. Konsekvensen 
heraf vil være, at det i takt med udrulningen af vacciner i Danmark og andre lande 
vil medføre løbende mulighed for, at flere og flere kan rejse til og fra Danmark.  

• I lyset af den betydelige forøgelse af antallet af indrejsende, der må forventes, når 
der åbnes for turisme, skal der etableres en model, der kan skabe den fornødne 
sikkerhed for, at alene personer, der lever op til betingelserne, indrejser i Danmark, 
uden at kontrollen i grænseegnene bliver så omfattende, at den kommer til at 
udgøre en væsentlig hindring for vare og personers passage af grænsen. Dette kan 
eksempelvis ske ved at supplere en fleksibel stikprøvekontrol med 
bødesanktionering af personer, der forsøger at indrejse uden den fornødne 
dokumentation. 

• Kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark 
lempes, således at testen må være foretaget 48 timer før indrejse (mod de 
nugældende 24 timer). 

 
 
Fase 3 (når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, 
er vaccineret med første stik. 14. maj 2021): 

• Incidens grænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner hæves fra de 
hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage). Dermed vil der for flere lande ikke gælde 
krav om anerkendelsesværdige formål, lige som der ikke vil gælde krav om isolation 
for de lande, der efter justeringen kategoriseres som gule. 

• Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der 
indrejser fra orange lande (vil kun gælde udlændinge, som har bopæl i EU-og 
Schengenlande). Det betyder, at bl.a. turister fra orange lande, i modsætning til i 
dag, vil kunne indrejse, idet de dog vil være omfattet af krav om test og isolation 
efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittede tidligere. 

• Personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet, undtages fra 
isolationskrav efter indrejse i Danmark. 

 
Fase 4 (når der er implementeret et EU-coronapas. Forventeligt den 26. juni 2021): 

• Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at holde sommerferie i Europa og 
modtage sommerturister i Danmark under forudsætning af, at man kan fremvise 
dokumentation på, at man enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller 
er tidligere smittet. Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på 
baggrund af den endelige model, der fortsat er under forhandling i EU. Der 
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forventes fortsat at være et krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra 
orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test. 

• For personer, der rejser uden et coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner 
og smitteforebyggende tiltag. Det afklares nærmere frem mod fase 4 i samarbejde 
med partierne. 

 
Se hele aftaleteksten her 
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