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Dansk Erhvervs principper  
- til håndtering af kommende restriktioner og pandemier 
 
Corona-pandemien har ramt dansk erhvervsliv hårdt. Tvangs-nedlukninger og re-
striktioner har medført voldsomme tab for mange virksomheder, og flere brancher 
har måtte kæmpe for deres overlevelse de sidste to år.  

Dansk Erhverv anerkender, at der ved pandemiens begyndelse var behov for at 
handle hurtigt, da situationen var ny og ukendt - ikke bare i Danmark, men i hele ver-
den. Lovgivning skulle skrives, kompensationspakker skulle forhandles på plads og 
virksomheder skulle vænne sig til en ny virkelighed med nedlukninger og restriktio-
ner med endog meget korte varsler. Og der er blevet begået fejl – også fejl, der 
kunne have været undgået. Det er fejl, som skal vi lære af. Dansk Erhverv mener, at 
der er principielle ting, der skal ændres i den måde, som vi håndterer pandemier på i 
fremtiden. 

Derfor lancerer Dansk Erhverv nu en række principper, der skal fungere som en rettesnor 
for politikere og myndigheder ved eventuelt kommende pandemier og restriktioner. Princip-
perne skal ses som en opsamling af den læring, som corona-pandemien har givet Dansk 
Erhverv og vores 18.000 medlemmer. Men der er også brug for konkrete tiltag og lovgivning, 
der stiller virksomhederne bedre ved kommende situationer af samme karakter.  
 
Et kerneprincip bør fremhæves. Der skal indføres klar og tydelig retssikkerhed for virksom-
hederne. Mange virksomheder oplevede under pandemien at få deres levebrød taget fra dem 
med meget kort varsel, men de har stadig ikke noget lovgivningsmæssigt grundlag for at 
kræve og få kompensation for deres tab. Den rettighed bør virksomhederne have. Derfor 
forslår Dansk Erhverv, at det skal være lovfæstet, at virksomheder under pandemier er sikret 
kompensation, hvis myndighederne indfører restriktioner og nedlukninger, der rammer de-
res virksomhed. Og ikke kun hvis der samles et politisk flertal på Christiansborg for indfø-
relse af restriktioner og efterfølgende kompensationer. 
 
Men principperne handler også om læring og vidensdeling, så virksomheder i Danmark er 
bedre stillet, hvis en pandemi skulle ramme Danmark igen. Vi bliver nødt til at foretage en 
større politisk evaluering af den måde, som vi har håndteret krisen på. Det gør vi bedst i 
fællesskab Folketing og erhvervsorganisationer. Det inkluderer blandt andet også at få 
statsstøtterammen på plads i EU-regi, så vi ikke er på bagkant igen næste gang.  
 
Vi står i dag et helt andet sted, end vi gjorde i marts 2020, da corona-pandemien ramte. Det 
er tid til refleksion, så vi kan gøre tingene bedre. Det er Dansk Erhvervs håb, at danske virk-
somheder aldrig igen skal opleve den type restriktioner, som de har oplevet under corona-
pandemien. Men skulle det vise sig nødvendigt, så er det af største vigtighed, at vi gør det 
bedre og mere smidigt, hvis danske myndigheder og regeringen igen står i en situation, hvor 
man skal bede danske erhvervsdrivende om at lukke dørene og sende medarbejderne hjem.  
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Princip 1: Retssikkerhed 
 
Dansk Erhverv har gennem hele pandemien kæmpet for, at virksomheder, der lider et 
tab som følge af et indgreb fra regering og myndigheder, skal sikres et lovfæstet krav på 
erstatning eller kompensation. Den gamle og brede erstatningsbestemmelse i epidemi-
lovens § 27 blev skrevet ud af loven ved hasteændringerne i 2020, og ind kom den nu-
værende § 60, der alene sikrer en ret til erstatning i ekspropriationslignende tilfælde.  
 
Det er en særdeles utilfredsstillende retsstilling for erhvervslivet, der udfordrer virksom-
hedernes grundlæggende retssikkerhed, fordi de ikke er bedre sikret i de tilfælde, hvor 
virksomheder bliver pålagt restriktioner, tidsbegrænset nedlukning eller tvangslukning.  
 
Retssikkerhed er det enkeltstående vigtigste parameter, når det kommer til at sikre 
vækst i et samfund. Det er et samfunds DNA, når vi skal opmuntre til etablering af virk-
somhed og tiltrække udenlandske investeringer. 
 
Derfor er det også afgørende for Dansk Erhverv, at virksomhedernes principielle ret til 
erstatning og/eller kompensation lovfæstes. Vi mener, at det er beklageligt, at regerin-
gens arbejdsgruppe for principper for hjælpepakker ved nye epidemier så sent som i 
december 2021 problematiserede, hvorvidt der overhovedet bør være en lovmæssig for-
ankring af retten til kompensation, selv om der er lagt op til dette, jf. den politiske aftale.  
 
Argumentet i forløbet har været, at et flertal i Folketinget forhandlede § 27 ud, og det er 
netop vores anke. Den politiske beslutning skal genbesøges, og derfor anbefaler Dansk 
Erhverv, at retssikkerhed genindføres ved lov. Hvordan den konkrete udformning af kom-
pensationen/erstatningen skal være, kunne eksempelvis fastsættes i en bekendtgørelse 
udfærdiget af erhvervsministeren under inddragelse af erhvervslivets organisationer på 
det tidspunkt, hvor regeringen ønsker at skride til indgreb med afsæt i epidemiloven. 
 
Manglende retssikkerhed har generelt været problematisk for virksomhederne gen-
nem hele corona-krisen. Ofte har virksomhederne oplevet, at der har været restriktio-
ner, før disse var indført ved lov, fordi sundhedsmyndigheder gennem medierne 
meldte om kommende restriktioner – uden disse var i nærheden af at blive gennemført 
med tilhørende kompensation.  
 
Det skete eksempelvis i december 2021, hvor der – for nogle - uventet blev indført nye 
restriktioner for bl.a. restaurationsbranchen, der stod foran en vigtig tid på året i form 
af julearrangementer. Det var problematisk for de berørte virksomheder, at der fra 
sundhedsmyndighedernes side kom indikationer, opfordringer og anbefalinger til be-
folkningen om, hvad man mente, befolkningen skulle gøre. Disse anbefalinger var dog 
ikke juridisk funderet, og der skulle efterfølgende kæmpes for at få kompensation for 
de aflyste arrangementer. Desuden manglede der empiri og dokumentation i forhold 
til de sundhedsfaglige grunde for at begrænse restauranters åbningsmuligheder. 
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Forslag til konkrete initiativer: 

• Der skal tages højde for, at visse restriktioner fører til en de facto 
(anbefalet) nedlukning af virksomheder, fordi de lægger så stort 
beslag på virksomhedernes omsætning, men ikke en de jure 
tvangslukning. Det økonomiske tab er det samme, men 
kompensationen er ikke. Myndighederne skal stoppe brug af 
anbefalinger, opfordringer mm. fra myndigheder og politikere og 
anerkende, at disse har en effekt på virksomheder i Danmark. Det 
bør erstattes af klare retningslinjer for, hvad der er tilladt, og hvad 
der ikke er tilladt. 
 

• Der skal i fastsættelsen af krav på kompensation tages højde for, at 
visse virksomheder har en lang planlægningshorisont, hvorfor deres 
opstarts- og salgsfase vil være længere end de fleste andre 
virksomheders. Det drejer sig bl.a. om konferencer, messer og 
koncerter samt krydstogter og virksomheder, der arrangerer 
udenlandske grupperejser både inden for leisure- og erhvervsrejser. 
Det samme gør gældende for mange handelsvirksomheder, hvor der 
er tidsmæssig forskydning mellem ordreoptag og fakturering. Der skal 
tages højde for tidlig adfærdsændring som følge af udmeldte 
restriktioner. Det vil sige, at der i kompensationsordninger skal tages 
højde for, at der sker aflysninger i visse brancher pga. 
myndighedernes udmelding om smittefare. Det så vi bl.a. i december 
2021, hvor der var mange aflysninger af arrangementer, selvom der 
ikke var indført juridisk bindende restriktioner om forsamlingsforbud 
med mere.  

 
• Under coronakrisen oplevede dansk erhvervsliv, at 

statsstøttegodkendelsesprocessen for diverse støtteordninger var for 
langsommelig. Dette skyldes både forhold i DK og på EU-niveau, men 
for at undgå lignede situationer i fremtiden, anbefaler Dansk Erhverv, 
at:  
 

o Der allerede nu iværksættes initiativer, således at der udar-
bejdes en form for allerede vedtagne og accepterede stats-
støttegodkendelser, tilpasset de forskellige brancher. God-
kendelserne kan så aktiveres, når en tilsvarende krise ram-
mer næste gang. Det sikrer, at der kommer en langt større 
hastighed og fleksibilitet. 
 

o En forudsætning for bedre ordninger er inddragelse af er-
hvervslivet i udarbejdelsen af rammerne for stående stats-
støtteordninger, og dette kan gøres ved, at der udarbejdes en 
drejebog for udformning af kompensationsordninger til brug 
for kommende sundhedskriser opdelt efter brancher. 
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Princip 2: Forudsigelighed og fleksibilitet 

Et gennemgående tema igennem corona-pandemien har været mangel på forudsige-
lighed og fleksibilitet. Dansk Erhverv har forståelse for, at en pandemi er uforudsigelig 
og omskiftelig, og at samfundet med corona-pandemien har været i en situation, der 
har været vanskelig at håndtere for myndigheder, regering og Folketing. Alligevel er 
det frustrerende, at der godt to år inde i pandemien stadig indføres generelle, ufor-
klarlige og ikke-empirisk begrundende restriktioner i brancher med få dages varsel.  
 
Det er Dansk Erhvervs oplevelse, at myndighederne i alt for mange tilfælde har været 
alt for dårlige til forudse tingenes gang, og at der fortsat med få dages varsel indføres 
gennemgribende restriktioner. Alt for ofte har danske virksomheder stået i en situa-
tion, hvor de med al for kort varsel er blevet sparsomt informeret om, at netop deres 
virksomhed vil blive ramt af restriktioner. Desuden har tilløbet til indførelsen af re-
striktioner været for kort. Det skal laves om. Dansk Erhverv efterlyser grundlæggende 
en mere systematisk behandling af pandemien. Det fremstår uklart, hvad der bliver 
styret efter. Det vides ikke, om det er smittetal, antallet af indlagte, antallet af patien-
ter på intensiv, antal dødsfald eller noget helt femte. Uklarheden bidrager til polarise-
ring om corona-håndteringen i Danmark. 
 
Dansk erhvervsliv har hele vejen leveret på det, som myndighederne har krævet og 
ønsket. De har leveret, når der var brug for dem. Nu er det tid til, at regeringen og 
myndighederne fremover går mere systematisk til værks ved kommende pandemier, 
således, at virksomheder vil opleve mere forudsigelighed i, hvornår de skal åbne, og 
hvornår de kan forvente at åbne op igen. Det er afgørende, at restriktionerne bliver 
indført mere fleksibelt, så virksomheder får bedst mulige vilkår til at drive forretning 
under ekstremt vanskelige forhold. 
  
Forarbejdet for kompensation til virksomheder og organisationer, der rammes økono-
misk under kommende pandemier skal iværksættes allerede nu. Mulighederne for at 
kompensere i Danmark er underlagt EU-retten, hvorfor Dansk Erhverv anbefaler at der 
både på EU-niveau og i Danmark, med afsæt i erfaringerne fra corona-pandemien, 
fastlægges en tidssvarende juridisk ramme for kompensationsmuligheder.  
 
 

Forslag til konkrete initiativer: 

• Indfør et forudsigelighedsprincip for restriktioner og genåbning: Det 
kan fx være i form af en 7/7 regel eller en 3/7 regel, der giver 
virksomheder et antal passende dage til at indarbejde nye 
restriktioner og et antal passende dage med mulighed for fuld 
kompensation fra det øjeblik, hvor en genåbning af en branche bliver 
meldt ud offentligt. Det vil give virksomhederne bedre mulighed for at 
klargøre deres virksomhed og kalde medarbejdere tilbage på arbejde. 
Dansk Erhverv anerkender dog vigtigheden af, at reglen skal kunne 
afviges eller modereres med en kortere periode til at indarbejde nye 
restriktioner, hvis epidemien kræver det - alt afhængig af pandemiens 
karakter, og hvor Danmark befinder sig i pandemien. 

 
• Klarhed over rammerne for kompensationsordninger både i EU og DK. 

For at være klar til at kunne hjælpe dansk erhvervsliv hurtigere og 
mere præcist ved kommende sundhedskriser, skal der allerede nu 
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påbegyndes forhandlinger om, hvordan medlemsstaterne må yde 
kompensation i forhold til EU statsstøttereglerne. 

 
• Virksomheder og organisationer, der bliver berørt af restriktioner, skal 

modtage kompensation efter ordninger, der tilpasses de forskellige 
branchers behov og hvor den økonomiske rammer for kompensation 
reelt understøtter virksomhedernes situation.  
Adgangen til kompensation skal også være tilgængelig på frivillig 
basis, således at en virksomhed kan nedlukkes frivilligt og modtage 
kompensation, hvis fx kunderne - grundet en sundhedskrise - bliver 
væk. Der skal desuden være lige adgang til at modtage kompensation 
uanset, hvordan virksomheder er registret, så der ikke skelnes mellem 
kompensation ud fra CVR-nummer eller P-nummer. Dette skal sikre, 
at de brancher, hvor der ikke kan genåbnes med få dages varsel, 
bliver sikret kompensation. Det kunne eksempelvis være 
konferencecentre eller andre, der har tomme ordrebøger som følge af 
en nedlukning. 

 
• Indfør klare og meningsfulde måltal for, hvornår restriktioner skal 

indføres, så virksomheder og borgere hele tiden kan følge med i 
status på epidemien. Disse kan eksempelvis tage udgangspunkt i 
kapaciteten på sygehuse. 

 
• Fastlæg en principiel rækkefølge for indførelse af restriktioner, hvor 

de for virksomhederne mest lempelige og samfundsøkonomisk mindst 
skadelige indføres først. Det kan f.eks. være krav om [værnemidler og 
coronapas] før kapacitetsreducerende krav. 

 
• Der bør også sikres en forudsigelighed, så der skal være stærke 

begrundelser for at springe trin over i en nedlukning, hvis der tidligere 
har været flere muligheder. Et eksempel er biografer, der senest gik 
fra få restriktioner til tvangslukning, hvor der tidligere havde været 
arbejdet med afstands- og arealkrav.  

 
• Periodiseringer skal altid arbejde for, at virksomhedernes skal kunne 

svare sig at have mest mulig åben. Kompensationer skal derfor 
udregnes fra dagen, hvor restriktionen træder i kraft. Dvs. lukkes der 
den 10. i en måned, så udregnes kompensationer ikke med 
tilbagevirkende karakter, så indtægter fra 1.-10. tæller med. 

 
• Der bør allerede nu iværksættes initiativer, således at der udarbejdes 

en form for allerede vedtagne og accepterede 
statsstøttegodkendelser, tilpasset de forskellige brancher. 
Godkendelserne kan så aktiveres, når en tilsvarende krise rammer 
næste gang. Det sikrer, at der kommer en langt større hastighed og 
fleksibilitet. 
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Princip 3: Transparens 

Et af de store problemer for Dansk Erhvervs medlemmer har været, at informationen 
om nedlukninger, restriktioner og kompensationer har været alt for svært tilgængelig. 
Virksomhederne har ofte været i tvivl om, hvad de blev ramt af. De har manglet infor-
mation i forhold til for eksempel hvorfor de skulle lukke, hvad de skulle lukke og hvor-
når de skulle lukke.  
 
Den mangel på information har skabt utryghed og frustration for mange erhvervsdri-
vende, der har oplevet, at deres livsværk bliver sat på spil uden ordentlig forklaring på 
hvorfor. 
 
Et konkret eksempel er forbuddet mod konferencer så sent som i december 2021, hvor 
der herskede forvirring om, hvilke aktiviteter der var tilladte og hvilke, der var tvangs-
lukkede. For mens det var tilladt at afholde møder, så var konferencer lukkede. Men 
der fandtes ingen officiel definition på forskellen mellem de to. Den store usikkerhed 
blandt både møde- og konferencestederne og deres kunder resulterede i unødige af-
lysninger af møder, der faktisk var lovlige at gennemføre, og dermed tabt forretning 
for et i forvejen hårdt presset erhverv. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at der bliver indført tiltag for at udbedre denne oplevelse af 
manglende information. For eksempel burde der ved hver nedlukning og genåbning 
udgives et udtømmende katalog over nedlukning og genåbning, så det på en let og 
enkel måde formidles til den erhvervsdrivende, hvad der er gældende i den kommende 
tid. Overblikket vil gøre det nemmere for den enkelte erhvervsdrivende at gøre det, 
som vedkommende er bedst til – nemlig at drive virksomhed.  
 
 

Forslag til konkrete initiativer: 

• Det bør være et lovpligtig krav, at myndighederne ved hver 
nedlukning/genåbning udarbejder et udtømmende katalog over de 
restriktioner, der bliver indført eller lempet i forbindelse med 
genåbninger. Dette skal sendes ud i offentligheden senest 24 timer 
efter, at restriktioner/lempelser er blevet præsenteret på 
pressemøde. 
 

• Bekendtgørelser, der effektuerer restriktioner og 
tvangsnedlukninger, skal være færdige og offentliggjorte, før 
restriktioner træder i kraft. 

 
• Der skal ske en straks udarbejdelse af faktaboks og Q&A målrettet 

virksomhederne, så de mange tvivlsspørgsmål om restriktioner 
undgås. 
 

• Øget bemanding på corona-hotlines, som virksomheder kan ringe 
til og få afklaret tvivlsspørgsmål. 

 
• Myndighederne bør udarbejde en tydelig offentlig én-strenget 

kommunikationskanal, så erhvervet kan følge myndighedernes 
anvisninger, herunder også kommunale og lokale restriktioner, da 
det er en stor udfordring at følge med i de lokale udbrud og få den 
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relevante information om, hvor udbruddene er, hvilke lokale 
restriktioner der indføres og hvilke restriktioner, som senere fjernes 
igen. 
 

• Genbrug af skiltning. Det er hensigtsmæssigt at myndighederne 
beder virksomhederne om at 'genbruge' de samme skilte. Altså 
benytter de skilte fra første nedlukning, i anden nedlukning - og at 
de er tilgængelige straks, der træffes beslutning herom. Det vil 
ensrette kommunikationen og skabe ro ude blandt for eksempel 
virksomhederne inden for detailområdet. 
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Princip 4: Proportionalitet 

Skulle Danmark igen blive ramt af en pandemi, der skulle kræve restriktioner, tidsbe-
grænset nedlukning eller tvangslukninger og dertil hørende kompensationer, så ap-
pellerer Dansk Erhverv til, at der fremover kommer mere proportionalitet ind i de re-
striktioner, der bliver indført.  
 
Da pandemien ramte Danmark i marts 2020, var ingen klar over hvilken fjende, Dan-
mark og resten af verden stod overfor. Den fjende kendes bedre i dag. Når corona er i 
vækst, så ved danskerne ved, at de skal holde afstand, spritte af, bruge mundbind og 
så videre. De bliver vaccineret, får boosterstik, arbejder hjemme og meget mere, der 
gør, at vi er helt andet sted end i 2020.  
 
Alligevel oplever Dansk Erhverv, at stadig bliver brugt elementer fra den samme værk-
tøjskasse, når pandemien skal bekæmpes her to år senere. Så sent som i december 
2021 tvangslukkede regeringen igen flere erhverv – herunder biografer, zoologiske ha-
ver og andre kulturtilbud, der igennem hele pandemien har været hårdt ramt.  
 
Dansk Erhverv mener, at det er på tide at lægge den gamle værktøjskasse væk. Der 
må nye og tidssvarende tiltag til, der er fleksible, proportionelle og som sikrer, at både 
borgere og virksomheder kan leve med, at corona er blandt os. Indsatser skal stå mål 
med ønskede resultater. Gennem de seneste to år har det været tydeligt, at restrikti-
oner langt fra altid har været det rigtige svar på at sikre en ønsket adfærdsændring.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til konkrete initiativer: 

• Restriktioner bør i fremtiden tage højde for, at langt de fleste 
virksomheder i Danmark står i en markant anderledes situation, end 
den de stod i ved første nedlukning. Mange har brugt deres 
opsparing, og de har ikke haft mulighed for at konsolidere deres 
økonomi som følge af den stop-and-go strategi, der har været indført. 

 
• Ingen restriktioner må indføres for længere end 14 dage ad gangen. 

Det er afgørende, at myndighederne tilstræber, at restriktionernes 
varighed bliver så korte som muligt ud fra sundhedsmæssige og 
samfundsøkonomiske vurderinger.  

 
• Der bør foretages en ekstern evaluering af, om de enkelte corona-

tiltag i tidens løb har været proportionale og har sikret 
virksomhedernes retssikkerhed. 
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Princip 5: Begrund 

Det er et godt princip for restriktioner, at de skal både kunne forklares og forsvares. 
Desværre har danske virksomheder igen og igen oplevet, at der er blevet indført re-
striktioner uden, at der er fulgt en forklaring med fra myndighederne. Det har bidraget 
til at skabe frustrationer og mistillid, at virksomheder og befolkning ikke kan få en 
ordentlig forklaring, når de pludselig bliver bedt om at indføre restriktioner, der ikke 
giver logisk mening. og som ikke umiddelbart kan forklares sundhedsfagligt.  
 
Derfor er det Dansk Erhvervs ønske, at der i en evt. kommende håndtering af pande-
mier eller restriktioner bliver brugt mere tid på at forklare den faglige begrundelse bag 
de restriktioner, der bliver indført. For det giver for eksempel ikke mening, at børn ikke 
må komme i skole, men at de sagtens kan ses med vennerne til fodbold om eftermid-
dagen. Eller at 350 personer må sidde sammen til en koncert, mens man ikke må tage 
i biografen. Der er heller aldrig kommet forklaring på, hvorfor udskænkning på restau-
ranter skal slutte kl. 22, og man skal lukke kl. 23.  
 
Det er grundlæggende spørgsmål, som virksomheder ikke har fået ordentlige svar på. 
Og ofte opfattes restriktioner ikke som restriktioner, der vil det bedste for erhvervsli-
vet, men som har til formål at reducere graden af kompensation for staten mest muligt.  
 
Det bør ændres til at blive baseret på gensidighed og at give de bedste betingelser for 
erhvervsliv, der dermed giver færrest mulige omkostninger for samfundet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til konkrete initiativer: 

• Hver indført restriktion skal følges af en faglig og politisk vurdering, 
der tydeliggør begrundelsen for netop den restriktion. Det vil øge 
trygheden og forståelsen af hvert enkelt restriktivt tiltag. Det vil 
sandsynligvis også øge opbakningen til restriktionerne, hvis 
myndighederne og regeringen klart og tydeligt anviser en faglig 
begrundelse. Dette kunne evt. inkluderes i det katalog, der er 
nævnt under princip 3.  
 

• Hver anbefaling til restriktion fra epidemikommissionen bør 
konsekvensvurderes ift. restriktionens indflydelse på erhvervslivet. 
På samme vis som det i øvrigt også kendes fra almindelige 
lovforslag i Folketinget, hvor hvert enkelt lovforslag skal redegøre 
for de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 
 

• Der bør anvises en klar henvisning til, hvor hver enkelt regulering er 
hjemlet, herunder en juridisk vurdering af hjemmelsgrundlaget for 
myndighedernes håndhævelse af reguleringen 



 

info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 10/10 

  
 

Princip 6: Inddragelse 

Det har været et gennemgående problem for dansk erhvervsliv, at der ikke har været 
en ordentlig inddragelse af de relevante parter forud for beslutninger, der har vold-
somme konsekvenser for mange danske virksomheder. Det er vigtigt, at der bliver 
tænkt over en ny model, hvor der bliver inddraget tidligere og mere, når der skal træf-
fes beslutninger, der potentielt kan tvangslukke virksomheder i Danmark. Danske 
virksomheder bør blive hørt om de beslutninger, der kan have fatale konsekvenser for 
deres levebrød. 
 
Epidemikommissionen er et godt eksempel på en meget toneangivende og magtfuld 
instans, der er blevet opfundet under corona-pandemien. Det har ofte været en afart 
af anbefalingerne fra kommissionen, der er blevet stemt igennem Folketingets Epide-
miudvalgt. Epidemikommissionen består i dag af 11 medlemmer, der alle har deres 
daglige gang i embedsværket. Dansk Erhverv mener, at det vil være hensigtsmæssigt, 
hvis en bredere sammensætning af personer fik en stemme og indsigt i epidemikom-
missionens arbejde. Kommissionen bør åbnes for andre relevante interessenter, der 
måtte have værdifuldt input til kommissionens anbefalinger. 
 
Derudover har Dansk Erhverv ofte oplevet, at der mangler inddragelse af relevante 
myndigheder og sektorpartnerskaber, når der er taget beslutninger om restriktioner.  
 
Dansk Erhverv har desværre flere eksempler på, at for eksempel Fødevarestyrelsen 
ikke er blevet hørt, når der er blevet indført restriktioner på styrelsens område. Det 
skaber uklarhed og utroværdighed, når der efterlades et indtryk af, at restriktioner er 
blevet indført uden, at relevante myndigheder er blevet inddraget af sundhedsmyndig-
hederne. 
 
Mere, bedre og tidligere inddragelse og faglig viden er afgørende for, at vi får en bedre 
håndtering af fremtidens restriktioner. Og det er Dansk Erhvervs håb og forventning, at 
myndighederne i fremtiden vil gøre mere for at inddrage de berørte virksomheder. 
 
 

 
 
 
 

Forslag til konkrete initiativer: 

• Epidemikommissionen skal sammensættes langt bredere, så 
erhvervsliv og relevante eksperter inddrages i overvejelserne vedr. 
nedlukninger og genåbning. Det vil skabe enorm værdi, klarhed og 
forudsigelighed, hvis repræsentanter for berørte grupper fik indsigt i 
kommissionens arbejde. I dag består Epidemikommissionen af 
regeringens egne repræsentanter med departementschefer, 
afdelingschefer og ansatte i ministerier og styrelser. 
 

• Relevante myndigheder og sektorpartnerskaber skal involveres af 
sundhedsmyndigheder mv., inden der indføres restriktioner og regler 
på de enkelte områder. Det sikrer et bedre beslutningsgrundlag, og at 
restriktionerne tager udgangspunkt i virksomhedernes og 
fagministeriernes virkelighed. 


