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Formuleringen i Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændres, så det fra mandag fremgår, at alle
erhvervsrejser som udgangspunkt betragtes som nødvendige rejser. Det skriver ministeriet i en
pressemeddelelse.

Fra et af de største erhvervsrejsebureauer i Danmark, CWT, skriver direktør Torben Rodenberg i en
SMS til STANDBY.DK: ”Det er et lille skridt i den rigtige retning, at man nu præciserer, at
forretningsrejser er nødvendige rejser. Dog er det nok corronavaccinen, der sådan rigtigt kan sætte
gang i rejseaktiviteterne.”

Og Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, siger til
STANDBY.DK om, at erhvervsrejser nu vil blive betragtet som nødvendige rejser:

”Det er vi rigtig glade for, der har været mange hjørner og udfordringer, også for
erhvervsrejsebureauerne. Det har været svært at navigere i. Samtidig har vi efterlyst en mere klar
kommunikation på området fra Udenrigsministeriet. Det er en glæde, at nu bliver det ikke til at
misforstå.”

Tæt dialog med erhvervslivet om udfordringer og løsninger 
I pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet står der blandt andet, at udenrigsminister Jeppe Kofod
har lanceret initiativer, der skal gøre det lettere for danske erhvervsrejsende at udføre deres
arbejde i udlandet på forsvarlig vis.

”Hvis dansk eksport skal genstartes, er det afgørende, at for eksempel danske rejsemontører,
salgsmedarbejdere og andre erhvervsrejsende nemmere kan rejse ud på forsvarlig vis.

Den fortsat alvorlige COVID19 situation har vanskeliggjort arbejdet for dansk erhvervsliv med
betydelige rejserestriktioner for erhvervsrejsende. Det har gjort det svært, hvis man for eksempel
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skal møde en ny kunde eller installere eller servicere en maskine i udlandet. Derfor er det vigtigt at
understrege, at erhvervsrejser er nødvendige rejser,” hedder det i pressemeddelelsen.

Udenrigsministeriet har været i tæt dialog med dansk erhvervsliv om de konkrete udfordringer og
om mulige løsninger. På den baggrund præsenterer udenrigsminister Jeppe Kofod en række
initiativer, der – på kort og længere sigt – skal forbedre vilkårene for erhvervsrejser, oplyses det.

Kviktest, hotline og erhvervsrejser er som udgangspunkt nødvendige rejser 
I sin gennemgang af ændringerne skriver Udenrigsministeriet for eksempel: ”Det bliver muligt at
tage en kviktest umiddelbart efter hjemkomst fra en erhvervsrejser til Danmark.

Hvis testen er negativ, kan man gå tilbage på arbejde. Det kan fortsat være fra hjemmekontoret,
men for mange vil det nu betyde, at de kan møde fysisk op på arbejdspladsen. Det anbefales
fortsat, at den erhvervsrejsende tager endnu en test, helst en PCR-test, fire dage efter
hjemkomsten.”

Ligeledes ændres formuleringen i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, så det fremgår, at alle
erhvervsrejser som udgangspunkt nu betragtes som nødvendige rejser.”

Ydermere kommer Udenrigsministeriet med en webbaseret hotline for virksomheder, der har
konkrete spørgsmål til for eksempel indrejserestriktioner, karantæne, krav til test og så videre i et
givent land. Virksomheder kan fremover rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil indenfor
24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar, skriver ministeriet.

Bredere international udbredelse af dansk COVID19-pas
Tiltagene fra Udenrigsministeriet omfatter endvidere en forstærket indsats for at sikre lettere fysisk
adgang til udvalgte eksportmarkeder, hvor indrejse for danske erhvervsrejsende er meget vanskelig
eller underlagt skrappe krav såsom en lang karantæneperiode, skriver Udenrigsministeriet og
tilføjer:

Herudover vil ministeriet arbejde for bredere international udbredelse af det danske COVID19-pas,
så det anerkendes som officiel dokumentation for, at man har fået foretaget en negativ test i
Danmark før afrejse.

Yderligere informationer fra Udenrigsministeriet, herunder den nye webbaserede hotline om hjælp
til erhvervsrejsende, kan ses via dette link.

Relaterede artikler:

Dansk Industri: Vaccinefokus på luftfarten

Vaccinen vil hjælpe rejsebureauer og hotelbranchen

Mette Frederiksen: Begynder vi at rejse som før?

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsid=12a6dd6e-c90f-4151-bf2e-e36c1ed6311e
https://standby.dk/dansk-industri-vaccinefokus-paa-luftfarten/
https://standby.dk/vaccinen-vil-hjaelpe-rejsebureauer-og-hotelbranchen/
https://standby.dk/mette-frederiksen-begynder-vi-at-rejse-som-foer/


7.12.2020 STANDBY.dk UM: Nu er alle erhvervsrejser nødvendige - STANDBY.dk

https://standby.dk/danske-erhvervsrejser-bliver-nemmere/print/ 3/3

Article printed from STANDBY.dk: https://standby.dk

URL to article: https://standby.dk/danske-erhvervsrejser-bliver-nemmere/

Copyright © 2019 STANDBY.dk. All rights reserved.


