
Justitia | Danmarks uafhængige juridiske tænketank  

 Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven 

 

 

 1 

 

 

Justitia 

København 

5. januar 2022 

 

Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af 

epidemiloven 

Sundhedsministeriet har den 1. december 2021 sendt ministeriets redegørelse til Folketinget 

om anvendelse af epidemiloven i høring hos Justitia og en lang række andre organisationer 

m.v. Redegørelsen udspringer af en politisk aftale i forbindelse med vedtagelsen af den 

gældende epidemilov, og vil kunne danne grundlag for Folketingets Epidemiudvalgs videre 

drøftelser om behovet for en eventuel revision af loven. Justitia finder det yderst relevant, at 

der høstes erfaringer med anvendelsen af epidemiloven, mens denne stadig er aktuel, med 

henblik på at identificere mulige forbedringer af epidemihåndteringen til gavn for samfundet 

og den enkelte borger.   

Sundhedsministeriet har til brug for redegørelsen gennemført en høring af alle ministerier og 

relevante myndigheder over de hidtidige erfaringer med loven og opfordret samtlige 

departementer til at inddrage bidrag fra interessenter. Justitia noterer sig, at der overordnet 

er beskrevet positive erfaringer med anvendelse af epidemiloven.  

Justitia betonede i rapporten ”Retsstaten og Covid-19” fra maj 2020 og i sit høringssvar til 

lovforslaget til den gældende epidemilov vigtigheden af, at der sikres offentlighed omkring, 

sundhedsfaglig inddragelse i og parlamentarisk kontrol af vigtige politiske beslutninger vedr. 

epidemihåndteringen. Justitia noterer sig derfor med tilfredshed, at både forelæggelsen for 

Epidemikommissionen og samarbejdet mellem de enkelte ministerier og Epidemiudvalget 

ifølge redegørelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.  

Justitia noterer sig samtidig, at redegørelsen beskriver en række praktiske problemer i 

forbindelse med bl.a. de regler om forelæggelsen for Epidemikommissionen og fastsættelse 

af restriktioner for maksimalt 4 uger ad gangen, som blev indført i forbindelse med den 

gældende epidemilov. Justitia opfordrer til, at sådanne praktiske udfordringer søges løst med 

opmærksomhed på, at de principper om parlamentarisk kontrol, offentlighed og 

sundhedsfaglig inddragelse m.v., som ligger til grund for reglerne, fortsat iagttages.   

Justitia bemærker afslutningsvis, at redegørelsen ikke inddrager erfaringerne med 

anvendelsen af de hjælpepakker til dansk erhvervsliv, som har været indført under 

coronasituationen. Dette skyldes naturligt, at disse ikke har haft hjemmel i epidemiloven, og 

at erfaringerne med hjælpepakkerne har været behandlet af regeringens arbejdsgruppe vedr. 
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kompensation i deres rapport af 30. december 2021. Justitia henleder i denne forbindelse 

opmærksomheden på Justitia og Advokatsamfundets nyligt offentliggjorte analyse om 

erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi, som indeholder en række anbefalinger til 

forbedringer af erhvervslivets retssikkerhed i forbindelse med fremtidige 

kompensationsordninger i lyset af erfaringerne med de nugældende.1 

Henrik Rothe 
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1 Justitia og Advokatsamfundet: Erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi, 17. december 2021.  

https://justitia-int.org/analyse-erhvervslivets-retssikkerhed-under-naeste-pandemi/

