
 

 

 

Þann 21. apríl 2020 beindi Norðurlandaráð eftirfarandi fyrirspurn nr. E13/2020 til 

ríkisstjórna Norðurlanda, sem hér með er svarað. Fyrirspurnin er lögð fram að ósk 

Liselott Blixt (DF). 

 

Fyrirspurn nr. E13/2020:  

„Danskur einstaklingur sem sækir vinnu á olíuborpalli yfir landamæri til Noregs þarf 

að sitja í sóttkví í 14 daga áður en hann getur haldið út á Norðursjó. Að sögn hans á 

þetta við um alla nema sænska og finnska ríkisborgara, sem kemur honum 

sérkennilega fyrir sjónir. Á olíuborpöllum er yfirleitt unnið eftir skiptikerfi sem nefnist 

2-4, þ.e. unnið er í tvær vikur og svo er frí í fjórar vikur. Vegna reglna um sóttkví þurfa 

starfsmenn frá Danmörku sem stendur að sitja í sóttkví í 14 daga á hóteli í Noregi 

áður en þeir geta haldið á haf út í 14 daga. Þessu til viðbótar þurfa starfsmennirnir 

einnig að fara í heimasóttkví þegar þeir koma aftur til Danmerkur. Af þessu leiðir að 

þeir sitja í sóttkví í fjórar vikur og vinna í tvær vikur. 

 

Til að þetta geti gengið upp verða starfsmenn því að vinna yfirvinnu. Þeir sem ekki 

vilja fara eftir reglunum þurfa að sitja heima og fá ekki greidd laun. 

 

Í ljósi ofangreinds eru eftirfarandi spurningar lagðar fram: 

• Hver eru rökin á bak við ólíkar reglur um sóttkví í Noregi um 

landamærastarfsfólk frá Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku og hver eru rökin 

fyrir því að reglunum sé aðeins framfylgt gagnvart Dönum? 

 

• Kemur til greina að samræma reglurnar þannig að unnið sé eftir sömu 

reglum um sóttkví sem myndi gera fólki kleift að sækja vinnu yfir landamæri 

innan Norðurlanda án vandkvæða?“ 

 

Svar: 

Þann 27. mars 2020 tók Noregur upp sóttkví fyrir alla einstaklinga sem koma til 

landsins erlendis frá.  Það samræmist 5. gr. norsku COVID-19-reglugerðarinnar, sem 

gerir kröfu um að allir einstaklingar sem koma til Noregs skuli dvelja í sóttkví í 10 daga 

frá komu. 6. gr. reglugerðarinnar tilgreinir nokkrar undanþágur frá skyldunni um 

sóttkví. Þar kemur meðal annars fram að einstaklingar, sem fara yfir landamærin milli 

Svíþjóðar og Noregs eða Finnlands og Noregs í tengslum við ferðir milli heimilis og 

vinnustaðar, séu undanþegnir skyldu um sóttkví.  

 

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

 

Undanþágan frá skyldunni um sóttkví fyrir starfsmenn frá Finnlandi og Svíþjóð var sett 

vegna tíðra ferða starfsmanna, sem daglega eiga sér stað við landamærin milli 

Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Undanþágan gildir bæði um einstaklinga sem fara 

daglega yfir landamærin og um þá sem koma inn í landið frá Svíþjóð og Finnlandi til 

að vinna um lengri tíma. 
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Bls. 2 

 

Þann 28. maí 2020 ákvað norska ríkisstjórnin að breyta 6. gr. COVID-19-

reglugerðarinnar á þann veg að starfsfólk frá Danmörku, Íslandi, Færeyjum, 

Grænlandi og Álandseyjum væri einnig undanþegið skyldunni um sóttkví þegar farið 

er yfir landamærin milli Noregs og þessara svæða í tengslum við ferðir milli heimilis 

og vinnustaðar, sem og þegar fólkið er í vinnu. Breytingin tók gildi frá og með 1. júní 

2020. 

 

Undanþágan frá skyldu um sóttkví gildir einungis á leiðinni frá heimili til vinnustaðar 

og þann tíma sem einstaklingurinn er í vinnu. Það þýðir að einstaklingur sem hefur 

hlotið undanþágu frá skyldu um sóttkví í tengslum við vinnu sína skal áfram fylgja 

reglum um sóttkví í frítíma sínum. 

 

Ríkisstjórnir Norðurlanda eru sammála um mikilvægi þess að eiga náið samráð þegar 

heilbrigðiskreppa eins og COVID-19 skellur á, þar á meðal um þær ráðstafanir sem 

hvert landanna gerir með tilliti til að taka á kreppunni.   

 

Í því sambandi er einnig við hæfi að löndin greini hvert öðru á gagnkvæman hátt frá 

ráðleggingum varðandi sóttkví, t.d. um starfsfólk sem fer yfir landamærin. Sennilega 

mun ekki vera hægt í öllum tilvikum að samræma og gefa út samhljóða ráðleggingar. 

Komi til farsóttar getur t.d. þróun farsóttarinnar verið mishröð, auk þess sem löndin 

kunna að beita ólíkum aðferðum við prófanir og aðferðir að öðru leyti, sem felur í sér 

að nauðsynlegt getur verið að hafa ólíkar viðmiðunarreglur um sóttkví. 

 

 

Með bestu kveðju, 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke 

 


