
 

 

 

Nordisk Råd har den 21. april 2020 stillet følgende spørgsmål nr. E13/2020 til de nor-

diske regeringer, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 

Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. E13/2020:  

”En dansk grænsependler, som arbejder på olieboreplatform i Norge er underlagt 

reglerne om 14 dages karantæne, inden han kan rejse ud på Nordsøen. Han anfører, 

at dette gælder alle, men ikke borgere fra Sverige og Finland, hvilket han finder 

mærkværdigt. Normalt arbejder man på boreplatforme i turnus, der hedder 2 4, hvil-

ket vil sige to ugers arbejde, fire uger fri. I øjeblikket indebærer karantænereglerne 

imidlertid, at arbejdere fra Danmark skal tilbringe 14 dage i karantæne på hotel i 

Norge, inden de kan komme offshore i 14 dage. Herudover skal arbejderne ligeledes i 

hjemmekarantæne, når de returnerer til Danmark igen. Resultatet er fire uger i ka-

rantæne og to ugers arbejde. 

 

For at få arbejdet til at hænge sammen indebærer det, at arbejderne må tage overar-

bejde og hvis ikke disse ønsker at følge reglerne, lyder det, at de kan blive hjemme 

uden at modtage løn. 

 

På baggrund af ovenstående stilles følgende spørgsmål: 

 Hvad er begrundelsen for forskellige karantæneregler i Norge for henholds-

vis pendlere fra Sverige, Finland og Danmark, og hvad er begrundelsen for, 

at reglerne kun håndhæves over for danskere? 

 

 Vil man overveje en koordinering, således at man i Norden opererer efter et 

fælles sæt karantæneregler, som muliggør en gnidningsløs pendling af ar-

bejdskraft internt i Norden?” 

 

Svar: 

Norge har den 27. marts 2020 indført indrejsekarantæne for alle personer ved ind-

rejse fra udlandet.  Dette følger af den norske covid-19-forskrift § 5, der stiller krav 

om, at alle personer, som ankommer til Norge, skal opholde sig i karantæne i 10 døgn 

efter ankomst. Forskriftens § 6 fastsætter en række undtagelser fra karantæneplig-

ten. Heraf fremgår det blandt andet, at personer som krydser grænsen mellem Sve-

rige og Norge eller Finland og Norge i forbindelse med rejser mellem bolig og arbejds-

plads, er undtaget fra karantænepligten.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=covid-19-forskriften 

 

Undtagelsen fra karantænepligten for vandrende arbejdstagere fra Finland og Sverige 

indsattes på grund af den store udveksling af arbejdskraft, som dagligt sker ved græn-

serne mellem Norge, Sverige og Finland. Undtagelsen gælder både for personer, som 
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Side 2 

krydser grænsen dagligt og for de, som rejser ind i landet fra Sverige og Finland for at 

arbejde i længere perioder. 

 

Den 28. maj 2020 har den norske regering besluttet, at ændre COVID-19-forskriftens 

§ 6, således at også arbejdstagere fra Danmark, Island, Færøerne, Grønland og Åland 

inkluderes i undtaget fra karantænepligten, når de krydser grænserne mellem Norge 

og disse områder i forbindelse med rejser mellem bolig og arbejdsplads, samt når de 

er på arbejde. Ændringen vil gælde fra og med 1. juni 2020. 

 

Undtagelsen fra karantænepligten gælder kun under rejsen fra bolig til arbejdssted 

samt i den tid, personen er på arbejde. Det betyder at en person, der har fået undta-

gelse fra karantænepligten i forbindelse med sit arbejde, stadig skal indrette sig efter 

karantænereglerne i fritiden. 

 

De nordiske landes regeringer er enige om, at det er vigtigt at have en tæt dialog i til-

fælde af sundhedskriser som COVID-19, herunder om de foranstaltninger som de en-

kelte lande træffer med henblik på at håndtere krisen.   

 

I den forbindelse vil det også være relevant, at landene orienterer hinanden gensidigt 

om anbefalinger vedrørende karantæne, f.eks. for arbejdstagere som bevæger sig 

over grænserne. Det vil formentlig ikke i alle tilfælde være muligt at koordinere og 

fastsætte enslydende anbefalinger. I tilfælde af en epidemi, kan der f.eks. være for-

skelle i epidemiens udvikling, ligesom landene kan have forskellige teststrategier og 

strategier i øvrigt, som indebærer, at det kan være nødvendigt med forskellige ret-

ningslinjer for karantæne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke 

 


