9.3.2021

Till Nordiska Rådet
Finland som är ordförande för Nordiska Ministerrådet sänder härmed de nordiska ländernas svar på
Nordiska Rådets skriftliga fråga E2/2021 om gemensamma nordiska reseregler efter vaccineringar.
Nordiska rådet har den 25 januari 2021 ställt följande skriftliga frågor till de nordiska regeringarna:
•

Avser de nordiska regeringarna att ha samnordiska regler för resande inom de nordiska länderna
efter att vaccineringarna har påbörjats?

•

Om så, när kan sådana gemensamma regler förväntas?

Svar:
Covid-19-pandemin har haft stora globala konsekvenser. Dessa har drabbat även de nordiska länderna.
Spridningen av covid-19-pandemin har varierat i de olika nordiska länderna och länderna har fattat olika
beslut för att bekämpa smitta, förebygga spridningen och de skador som pandemin orsakar.
Hälsosäkerhetsåtgärder i samband med resor har betraktats som nödvändiga i synnerhet när skillnaden
mellan incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianterna mellan de olika länderna har varit
stor. Även de nordiska länderna har på samma sätt som de flesta länder i världen begränsat den fria
rörligheten och infört olika regler för att isolera och testa inresande. Syftet med dessa är att minska
risken för att covid-19-pandemin accelererar vid inresa och för att hindra muterade varianter av viruset
att sprida sig. Åtgärderna har haft stor betydelse speciellt för dem som bor och verkar i gränsorterna.
Det förväntas att vaccineringen är en lösning på covid-19-pandemin. Hittills har de vacciner mot covid19, som fått försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen, visat sig effektivt minska den
symtomgivande samt de allvarligare formerna av covid-19-sjukdomen. Så länge en betydande del av
befolkningen inte varit sjuk i covid-19 eller fått ett vaccin och på det sättet fått skydd mot sjukdomen,
finns det risk för att epidemin accelererar, och det går inte att eliminera till exempel den smittorisk som
uppstår i samband med resor mellan länderna.
Covid-19-läget varierar från land till land och förändras snabbt. Eftersom ländernas epidemiologiska
lägesbild varierar och en stor del av befolkningen fortfarande är utsatt för smitta, har de nordiska
regeringarna inte tills vidare sett det möjligt att ta fram samnordiska regler för resande. De nordiska
regeringarna har dock målet att häva begränsningarna av den fria rörligheten samt
hälsosäkerhetsåtgärderna vid inresa så fort som möjligt när de inte längre är nödvändiga för att skydda
hälsan och samhället i enlighet med ländernas lagstiftning.
Med vänlig hälsning,
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Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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