9. april 2021

Rådgivning fra Epidemikommissionen
Emne

Rådgivende vurdering mht. undtagelse af kommuner med særlig høj incidens
fra genåbning af skoler og uddannelser, liberale erhverv og indkøbscentre m.v.

Minister

Børne- og undervisningsministeren
Erhvervsministeren

Andre relevante
ministerier

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Kulturministeriet
Kirkeministeriet
Transportministeriet

Problemstilling

Det følger af politisk rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts
2021, at Epidemikommissionen skal foretage vurderinger mhp. undtagelse af
kommuner med særlig høj incidens, fra aftalens genåbning af hhv. skoler og
uddannelser, liberale serviceerhverv og indkøbscentre m.v. (med et areal på
15.000 m2 eller derunder).
Epidemikommissionen har hhv. den 25. og 30. marts 2021 afgivet rådgivende
vurderinger med hensyn til kommuner med særlig høj incidens, der undtages
genåbning for hhv. skoler og uddannelser, og liberale serviceerhverv den 6. april
2021, foreløbigt gældende t.o.m. den 11. april 2021.
Epidemikommissionen skal rådgive om, hvilke kommuner med særlig høj incidens
der omfattes af disse undtagelser efter den 11. april 2021, samt hvilke kommuner
med særlig høj incidens, der skal undtages fra genåbning af indkøbscentre,
stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder den 13.
april 2021.

Epidemikommissionens
rådgivende vurdering

Epidemikommissionen rådgiver om, at kommuner med særlig høj incidens kan
genåbne efter den 11. april 2021, jf. politisk rammeaftale om plan for genåbning
af Danmark af 22. marts 2021, såfremt de ikke har en testkorrigeret incidens pr.
uge, som overstiger 200, dvs. samme incidensgrænse som i model for automatisk
lokal nedlukning for kommuner. Det gælder også de kommuner, der til og med
den 11. april 2021, er omfattet af vurderingerne af hhv. den 25. og 30. marts
2021 om undtagelse fra rammeaftalens genåbning af hhv. skoler og uddannelser
og liberale serviceerhverv.
Epidemikommissionen rådgiver om, at de kommuner med særlig høj incidens, der
skal undtages fra genåbning den 13. april 2021 af indkøbscentre, stormagasiner,
arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder, ligeledes er de kommuner
der ikke har en testkorrigeret incidens pr. uge, som overstiger 200.
Følgende kommuner har dags dato en testkorrigeret incidens pr. uge som
overstiger 200:
 Ishøj Kommune

9. april 2021

Epidemikommissionen rådgiver således om, at Ishøj Kommune, foreløbigt til og
med den 18. april 2021, undtages fra genåbning af hhv. skoler og uddannelser,
liberale serviceerhverv og indkøbscentre m.v. (med et areal på 15.000 m2 eller
derunder), jf. rammeaftale om plan for genåbning.
Uddybende
begrundelse

Epidemikommissionen har i sine vurderinger af hhv. den 25. og 30. marts 2021
bl.a. lagt vægt på, at de omfattede kommuner på vurderingstidspunktet havde en
testkorrigeret incidens den forudgående uge på over 150.
Epidemikommissionen lægger i nærværende vurdering særlig vægt på bl.a.:
 at Epidemikommissionen i indstilling af den 7. april 2021 har indstillet, at
den foreslåede regulering, jf. model for automatisk lokal nedlukning,
gennemføres, inklusiv en incidensgrænse for nedlukning af kommuner
på 200 (testkorrigeret, pr. uge)
 at der konstateres et faldende nationalt risikoniveau fra 4 til 3 i ’National
og regional risikovurdering for uge 14’
 at der i regi af model for automatisk lokal nedlukning vil foretages en
daglig overvågning af kommunernes incidensniveau og iværksættes
tiltag på lokalt niveau
 at harmonisere kriterier, herunder incidensniveau, for
Epidemikommissionens vurderinger af lokal undtagelse fra genåbning
med kriterier for lokal nedlukning.
Epidemikommission lægger generelt vægt på, at udviklingen i smittesituationen i
kommunerne følges nøje, med særligt fokus på kommuner med høj eller stigende
testkorrigeret incidens.
Epidemikommissionen noterer sig endvidere, at udviklingen i enkelte sogne,
herunder især Hvide Sande og Hedeager Sogn (Herning), har høje incidenser, og
at Styrelsen for Patientsikkerhed følger dette tæt.

