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Beskæftigelsesministeriet 
Holmens Kanal 20 
1060 København K 
Sendt pr. e-mail til ltm@bm.dk og akl@bm.dk 
 
Den 18. november 2021 

Høringssvar over lovforslag om arbejdsgiveres adgang til at på-
lægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. 
- J.nr. 2021-10331 
 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringen over lovforslag om 
arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at forevise af coronapas, test 
for covid-19 m.v. 
 
Indledende bemærkninger 
FA er enig i, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre en klar lovhjemmel, 
så arbejdsgivere kan pålægge ansatte at forevise gyldigt coronapas, og FA kan der-
for støtte det foreliggende forslag.  
 
Forslaget er sendt i høring med en usædvanligt kort frist. FA er undtagelsesvis enig 
i behovet herfor, idet det er nødvendigt for ikke at forspilde formålet med forslaget. 
 
FA har følgende bemærkninger: 
 
Ad. § 1 
Det fremgår af § 1, stk. 1, at arbejdsgiver kan pålægge ansatte at forevise gyldigt 
coronapas ”så længe covid-19 karakteriseres som en samfundskritisk sygdom”. 
Dette står i modsætning til solnedgangsklausulen i forslagets § 10, der ophæver lo-
ven 23. december 2021. FA ser gerne, at lovforslagets ophævelse alene knyttes til, 
om covid-19 fortsat karakteriseres som en samfundskritisk sygdom. 
 
Det fremgår af § 1, stk. 3, at §§ 4 og 5 finder anvendelse, hvis pålægget om gyl-
digt coronapas indebærer, at den ansatte skal testes for covid-19. Dette vil inde-
bære, at arbejdsgivere skal finansiere tid hertil, herunder eventuelle rimelige udgif-
ter til, at ansatte, der kunne have taget imod tilbud om gratis vaccination, bliver te-
stet.  
 
FA anerkender og støtter, at det er frivilligt at lade sig vaccinere, men finder det 
problematisk, at arbejdsgivere skal betale for, at medarbejdere, der eksempelvis 
helt frivilligt har undladt at benytte sig af den gratis covid-19-vaccinationsordning 
og som via vaccination har kunnet opnå gyldigt coronapas, skal testes for at kunne 
vise et gyldigt coronapas på arbejdspladsen. I de konkrete situationer, hvor medar-
bejdere frivilligt har undladt at lade sig vaccinere mod covid-19, finder FA det mest 
rimeligt, at arbejdsgiver kan pålægge medarbejderen at blive testet uden omkost-
ninger for arbejdsgiver. 
 
Dette også fordi coronapasset ikke kun har betydning i ansættelsesforholdet, men 
også i private sammenhænge til at gå på restaurant og i teatret mv. 
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Det fremgår ikke i lovforslagets bemærkninger, i hvilket omfang disse udgifter vil 
belaste erhvervslivet. 
 
Ad. § 8 
Lovforslaget sættes i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Under hensyn 
til det tungtvejende hensyn til at hindre smittespredning på arbejdspladserne kunne 
det overvejes at give forslaget virkning fra fremsættelsen i Folketinget. 
 
FA skal her gøre opmærksom på, at mange virksomheder er langt fremme med at 
forberede anvendelse af loven og således vil kunne sætte tidligere ind mod evt. 
smittespredning, jo tidligere de får en klar lovhjemmel hertil. 
 
Ad. § 10 
FA finder en ophævelse allerede 23. december 2021 for meget tidlig, og FA skal 
gentage, at FA gerne ser, at lovforslagets ophævelse generelt knyttes til, om covid-
19 fortsat karakteriseres som en samfundskritisk sygdom, jf. ovenstående bemærk-
ning til § 1, stk. 1. 
 
Ad. Lovforslagets bemærkninger 
Ad. den ansattes pligt til at efterkomme et pålæg hurtigst muligt 
Det fremgår af bemærkningerne til pkt. 2.2.1. Adgang til og rammerne for at kræve 
coronapas i lovforslaget, at arbejdsgiver må afvente, at test gennemføres og testre-
sultatet foreligger, før et pålæg om coronapas eller test kan efterkommes.1 
 
FA forstår denne bemærkning i sammenhæng med ordlyden af § 2, stk. 1 og 2, om, 
at pålæg skal efterkommes hurtigst muligt. Det vil efter FA’s opfattelse være imod 
formålet med loven, hvis arbejdsgiver skal afvente længere end højst nødvendigt. 
FA ser gerne, at det tilføjes i bemærkningen til § 2, at den ansatte skal efterkomme 
et pålæg uden ugrundet ophold, således at arbejdsgiver ikke skal afvente svaret 
længere end højst nødvendigt. 
 
Ad. ansættelsesretlige sanktioner 
FA skal også bemærke, at når der på side 15, 2. afsnit, angives eksempler på an-
vendelige ansættelsesretlige sanktioner, mangler sanktionen bortvisning/ophæ-
velse, der efter fagretlig praksis kan være relevant i grove tilfælde, fx hvor den an-
satte misligholder sin pligt til at efterkomme et pålæg. 
 
Ad. databeskyttelsesregler 
For så vidt angår Beskæftigelsesministeriets bemærkninger til forslagets forhold til 
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, pkt. 3.4.1., bemærkes, at 
kontrol af et digitalt coronapas må indebære en behandling af passets forevisende 
oplysninger, der i sagens natur henføres til en person, den ansatte. Denne 

 
1 Lovforslagets pkt. 2.2.1. Adgang til og rammerne for at kræve coronapas, side 9, 3. afsnit, sidste linje. 
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behandling vil antagelig være en databehandling, hvis det er det digitale coronapas, 
der forevises. 
 
FA opfordrer Beskæftigelsesministeriet til at genoverveje det anførte, om at forevis-
ning af et coronapas ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Den påtænkte 
behandling af personoplysninger har efter FA’s opfattelse fornøden hjemmel i data-
beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og stk. 3, samt artikel 9, stk. 2, 
litra i. 
 
Det er derfor også af denne grund vigtigt, at der med forslaget sikres lovhjemmel 
til arbejdsgivers behandling af de personoplysninger, der forevises i form af corona-
pas eller negativ test, hvis arbejdsgiver vælger at give disse pålæg. 
 
FA står til rådighed for eventuelle spørgsmål, som dette høringssvar måtte give an-
ledning til. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Merete Preisler, advokat (H) 
Underdirektør 
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