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27. november 2020 
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 30. oktober stillet følgende spørgsmål nr. 68 

(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Ander-

sen (V). 

Spørgsmål nr. 68: 

”Hvilke af de nævnte tiltag i regeringens tiltag til begrænsning af smitte med co-

vid-19 blandt vandrende arbejdstagere kræver lovgivning, og hvilke kan iværksæt-

tes af regeringen uden, at Folketinget bliver involveret?” 

Svar: 

Indledningsvist vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for Folketingets op-

bakning til forslagene om at etablere hjemmel til, at  

 arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og at blive op-

lyst om testens resultat. Lovforslag herom er vedtaget den 19. november.  

 stille krav om, at den kontaktperson, som allerede i dag skal angives ved regi-

strering af udstationerede i RUT, skal være i besiddelse af kontaktinformation 

på alle virksomhedens udstationerede, så der via kontaktpersonen kan gives til-

bud eller stilles krav om test og selvisolation. Lovforslag herom er vedtaget den 

19. november.  

 

Derudover er regeringen i dialog med Kommunernes Landsforening (KL) om, 

hvordan kommunerne kan bidrage til en skærpet indsats, så det sikres, at der sker 

forebyggelse af corona ved ophold i boliger, som stilles til rådighed eller formidles 

af arbejdsgivere. Hvis kommunernes og Arbejdstilsynets igangværende indsats, i 

forhold til at vejlede om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smit-

tespredning i boligen, ikke er tilstrækkelig, vil regeringen søge Folketingets opbak-

ning til at etablere hjemmel til, at der kan føres tilsyn med tilrejsendes arbejdskrafts 

boligforhold. 

Regeringen arbejder desuden på en model, hvor der ud over fremvisning af negativ 

test ved grænsen vil blive fulgt op med krav til arbejdsgivere om, at deres ansatte 

skal testes efter et antal dages ophold i Danmark. Regeringen vil søge Folketingets 

opbakning til at etablere hjemmel hertil.  

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 
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