
  

Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 17. maj 2021 

Den 22. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative 

Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet Rammeaftale om plan for genåbning af Dan-

mark. Regeringen indgik med aftalepartierne den 15. april 2021 Aftale om udmøntning 

af genåbning pr. 21. april 2021 og den 4. maj 2021 Aftale om udmøntning af genåbning pr. 

6. maj 2021. 

Der er enighed om, at genåbningen af samfundet skal ske gradvist og fleksibelt. 

Aftalepartierne noterer sig sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det endnu er 

for tidligt at se de eventuelle smittemæssige konsekvenser af den seneste genåbning 

pr. 6. maj 2021, og at åbningerne pr. 21. april 2021 nu afspejler sig i stigende smit-

tetal.   

Det fremgår af rammeaftalen i forhold til genåbning pr. 21. maj 2021, at resterende 

idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, åbnes med 

coronapas. Desuden åbnes for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. og 

legelande samt aftenskoler. Der er således enighed om, at følgende kan genåbne pr. 

21. maj 2021 i forlængelse af rammeaftalen: 

 Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om corona-

pas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og for-

eningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., for-

eningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Derudover åbner mu-

sik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for 

sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstsko-

ler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor gen-

åbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.  

 Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om corona-

pas. Genåbningen omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende 

tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- 

og badelande mv. 

 Aftenskoler. Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte 

kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende ele-

ver, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksom-

hed på ungdoms- og voksenuddannelser.  

Partierne noterer sig, at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet her-

efter vil være åbne med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv., der gælder 

på de respektive områder. 

Partierne er desuden enige om, at planen for udfasning af det lille forsamlingsfor-

bud, der fremgår af aftalen af 15. april 2021, fortsat følges. Det indebærer således, 

at det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 25 personer til 50 personer, og det 
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udendørs forsamlingsforbud hæves fra 75 personer til 100 personer den 21. maj 

2021. Sundhedsstyrelsen oplyser, at lempelsen af forsamlingsforbuddet vil medføre 

en tilpasning af anbefalinger i private hjem i overensstemmelse hermed.  

Partierne er endvidere enige om, at trin 2 i planen for afholdelse af større forsam-

linger og arrangementer iværksættes pr. 21. maj 2021 i overensstemmelse med afta-

len af 4. maj 2021. Det indebærer bl.a., at andre kultur-, erhvervs- og idrætsarran-

gementer kan afholdes med publikum i overensstemmelse med ordningen for større 

arrangementer med siddende publikum. Aftalepartierne noterer sig i den forbin-

delse, at ordningerne iværksættes med udgangspunkt i de krav, der følger af anbe-

falingerne fra Ekspertgruppen for afholdelse af større forsamlinger og arrangemen-

ter, dog således at der i forhold til ordningen for udendørs arrangementer med stå-

ende publikum gælder et sædvanligt krav om coronapas, hvor både antigentest og 

PCR-test har en gyldighed på 72 timer.  

Derudover er partierne enige om, at fsva. ordningen for udendørs arrangementer 

med stående publikum hæves sektioneringskravet til 500 og arealkrav lempes til 2 

m2 pr. 1. juli 2021. Tilsvarende ordning kan før 1. juli 2021 finde anvendelse på 

fanzonearrangementer i København i forbindelse med EURO 2020.  

Partierne er ligeledes enige om, at der pr. 21. maj 2021 åbnes for 100 pct. fremmøde 

for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på vi-

deregående uddannelser. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere 

genåbning. 

Desuden er partierne enige om, at der sker en gradvis normalisering af fysisk frem-

møde på arbejdspladser i overensstemmelse med følgende plan: 

 Tabel 1 

Plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag 

arbejder hjemme 

Fase Hvornår Anbefaling 

Fase 1 21. maj 2021 20 pct. fysisk fremmøde 

Fase 2 
Når alle +50 år har opnået beskyttelse fra første stik/   

14. juni 2021* 

50 pct. fysisk fremmøde, dog altid 

adgang til fremmøde for mindst 50 

medarbejdere 

Fase 3 1. august 2021 100 pct. fysisk fremmøde** 
 

 

      
 Anm.: *Jf. vaccinationskalenderen pr. 10. maj 2021. **Anbefalingen skal ses i sammenhæng med håndteringen af COVID-19. 

Det er forventningen, at flere medarbejdere og arbejdspladser ønsker at gøre mere brug af hjemmearbejde 
sammenlignet med før coronaepidemien. For så vidt angår statslige arbejdspladser pågår der pt. et analysearbejde vedr. 
brug af hjemmearbejde efter COVID-19. 
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Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en ensretning og forsimpling af videre-
førte retningslinjer og restriktioner på tværs af områderne, herunder korte og lange 
kurser på højskoler, så der tilstræbes størst mulig gennemskuelighed i forhold til 
gældende restriktioner, ligesom der skal udarbejdes en plan for udfasning af restrik-
tioner, herunder for en normalisering af forholdene i daginstitutioner og skoler, på 
uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet. Planen og de videreførte retningslinjer 
og restriktioner drøftes af partierne primo juni og sendes til partierne forud for 
drøftelserne. 
 
Aftalepartierne noterer sig, at restriktionerne i den kollektive transport løbende vil 
blive tilpasset, så de følger den øvrige genåbning. 

Primo juni drøfter partierne erfaringerne fra trin 1 og 2 i planen for afholdelse af 

større forsamlinger og arrangementer samt en plan for, hvornår nattelivet eller dele 

heraf kan genåbne, jf. aftalen af 4. maj 2021.  

Partierne er enige om, at reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så 

man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende doku-

mentation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den kon-

krete tidsperiode. Det første stik vil dog kun være gyldigt som coronapas i en nær-

mere afgrænset periode for at understøtte, at vaccinationsforløbet færdiggøres med 

andet stik som anbefalet. Lempelsen vil indebære nye tekniske tilretninger i den 

kommende coronapas-app, som der arbejdes på at tilføje hurtigst muligt. Som mid-

lertidig dokumentationsløsning kan anvendes visningen af vaccination på hjemme-

siden sundhed.dk eller i appen MinLæge. 

 

Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts 2021 drøftes i juni 2021 erfaringerne 

med anvendelsen af coronapasset. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en 

plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. Der igangsættes en gen-

nemgang af de områder, hvor der i dag er krav om coronapas med udgangspunkt i 

de tre følgende bærende hensyn; 1) hensynet til smitterisici, 2) de givne aktiviteters 

medvirken til at understøtte hyppig testning samt 3) praktiske og logistiske hensyn.  

 

Partierne er i forlængelse heraf enige om, at kontrollen med coronapas lempes, så 

der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på bibliote-

ker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der 

er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stik-

prøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter 

aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv.  

 

Forud for drøftelser primo juni vil partierne modtage den udarbejdede plan for ud-

fasning af coronapasset. Primo juni vil partierne endvidere drøfte erfaringerne med 

stikprøvekontrollen i frivillige foreninger og på biblioteker. I august 2021 aftaler 

aftalepartierne, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere 
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der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er således enige om en ”sol-

nedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme 

og rejser.  

 

Tilsvarende er partierne enige om, at der primo juni skal fremlægges en plan for 

udfasning af krav om mundbind begyndende primo juni og baseret på en forudsæt-

ning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der 

ønsker det, er færdigvaccineret. Sundhedsmyndighederne kan fortsat komme med 

anbefalinger om brug af mundbind i særlige situationer. 

 

Aftalepartierne noterer sig i denne forbindelse, at modellen for automatiske ned-

lukninger fortsat gælder og ligeledes vil omfatte de områder, der omfattes af genåb-

ningen pr. 21. maj 2021, herunder også større forsamlinger og arrangementer såsom 

messer samt markeder. 

Partierne noterer sig, at Sundhedsstyrelsen oplyser, at de er ved at opdatere anbefa-

lingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i forhold 

til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbefalinger, som muliggør 

afholdelse af arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud 

mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), 

ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i 

det frivillige idræts- og foreningsliv. 

Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de 

lempelser, der følger af aftalen, samt de konkrete modeller for genåbning, der følger 

af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt 

grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven 

ikke blive forelagt Epidemiudvalget. 


