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 Vilkår for erhvervsrejsende 
 

Notatet beskriver nogle af virksomhedernes udfordringer ved krav om selvisola-

tion efter udlandsrejse samt Dansk Erhvervs holdning til, hvordan definitionen af 

anerkendelsesværdigt formål for indrejse af udenlandske erhvervsrejsende bør 

lempes. 

  
 
 
  
Udfordring ved de gældende regler 
  
Mange store danske eksportvirksomheder er afhængige af løbende at kunne sende danske eller 
udenlandske medarbejdere til faciliteter eller møder i udlandet og tilsvarende modtage udenlandske 
statsborgere til forretningskritiske møder, vedligeholdelse af servicekontrakter, organisationstilpas-
ning, træning m.m., der ikke kan udskydes eller klares virtuelt. For en del virksomheder – f.eks. Ve-
stas - bruges Danmark som hub for ”lead fabrikker” – dvs. der er innovation i produktionsteknologi og 
set-up, som kopieres til fabrikker i resten af verden. Derfor er det afgørende for fastholdelse af dansk 
produktion og danske arbejdspladser, at der er indrejse for globale eksportvirksomheder. Når store 
virksomheder vælger at placere lead fabrikker i Danmark er det pga. forretningshemmeligheder (IPR). 
Hvis virksomheder som Vestas også fremover skal have dansk hovedsæde, kræver det, at udenland-
ske kolleger fra andre lande kan rejse hertil. 
 
Derfor skaber det nugældende regelsæt problemer, idet reglerne definerer et anerkendelsesværdigt 
formål for udlændinges indrejse meget snævert som værende leverance af enten en vare eller tjene-
steydelse.  
 
Der eksisterer mange forretningskritiske funktioner i danske eksportvirksomheder, som falder uden-
for den gængse definition af en vare- eller serviceleverance, og dette skaber en række praktiske pro-
blemer for virksomhederne. Eksempelvis kan der være tale om kontraktunderskrivelse, serviceperso-
nale som arbejder i hele Nordeuropa med servicering af vindmølleparker, oplæring af teknisk perso-
nale eller gennemførelse af workshops for nøglemedarbejdere, som ikke kan håndteres virtuelt eller 
udskydes uden økonomiske tab. 

 
Vedrørende eksportvirksomheder 
Definitionen af anerkendelsesværdigt formål for indrejse af udenlandske erhvervsrejsende bør lem-
pes således at danske virksomheder; 
 

- Kan modtage udenlandske statsborgere til forretningskritiske møder, vedligeholdelse af ser-
vicekontrakter, organisationstilpasning, træning m.m., der ikke kan udskydes eller klares 
virtuelt, samt andre funktioner af væsentlighed for eksportvirksomhedernes drift kan vare-
tages under hensyntagen til den nødvendige beskyttelse af folkesundheden.  

 
- Der i dag indgår i fast-track-ordningen under Styrelsen for International Rekruttering og In-

tegration (SIRI), bør kunne udstyre deres medarbejdere eller eksterne forretningspartnere 
med en invitation, som sammen med en negativ coronatest på max. 24 timer, ved ankom-
sten kan udgøre den nødvendige dokumentation for at opnå indrejse. Virksomheder, som 
ikke allerede befinder sig i fast-track-ordningen, bør kunne tildeles samme mulighed efter 
en hurtig ansøgningsproces. Invitationen bør være stilet personligt, være tidsbegrænset og 
f.eks. dateret senest 4 dage før indrejsen foretages.   

 
- Et skærpet testkrav kunne være antigen eller PCR-testning hver 4. dag eller efter en sund-

hedsfaglig vurdering og øjeblikkelig selvisolation i tilfælde af en positiv test. Der kunne også 
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stilles krav om, at de inviterede erhvervsrejsende ikke må deltage i sociale aktiviteter eller 
andet, der ikke er direkte forbundet med den kritiske erhvervsfunktion, som de er inviteret 
til at udføre 

 
Vedrørende transportvirksomheder 
 

- Med hensyn til transportsektoren kan det understreges, at piloter, chauffører, togførere o.a. 
- som hidtil - ikke skal være omfattet af de bebudede restriktioner. Det er afgørende vigtigt 
fortsat at friholde vejgodstransporten for test ved grænsen og at opretholde EU’s såkaldte 
”Green Lanes” for vejgodstransporten, som sikrer forsyningssikkerheden på tværs af Eu-
ropa. Vejgodstransport-branchen udarbejdede desuden i starten af pandemien i marts en 
række retningslinjer for at undgå smittespredning for chauffører og lagre ved modtagelse og 
afhentning af gods, som i de seneste mange måneder har vist sit værd ift. at reducere smit-
tespredning fra godstransporten. 
 

Vedrørende vandrende arbejdstagere 
 

- Hvad angår vandrende arbejdstagere, kan det understreges, at det er vigtigt, at der fortsat 
er mulighed for- og fortsat sikres tilstrækkelig stor kapacitet til - kviktest umiddelbart ved 
grænsen, så de vandrende arbejdstagere kan komme ind i landet, da mange af disse (som fx 
lagermedarbejdere, mekanikere mv.) udgør en vigtig støttefunktion til at sikre en effektiv 
vejgodstransport og dermed forsyningssikkerhed i Danmark.  

 
- Navnlig indenfor energisektoren – herunder vindmølleindustrien - er der nogle forsyningskri-

tiske funktioner, hvor smidig indrejse er afgørende. F.eks. rejser serviceteknikkere hyppigt, 
da de sikrer drift, sikkerhed og stabilitet på vindmølleparker rundt i Nordeuropa. Blokering 
af mobiliteten kan i værste tilfælde udgøre et sikkerhedsmæssigt og forsyningssikkerheds-
mæssigt problem. 


