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Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga 
om gränspendlares ekonomiska kompensation 
 

Norden har som mål att vara den mest integrerade regionen i världen. Under Covid-

19 pandemin har gränserna mellan de nordiska länderna ändå förstärkts.  

 

Målsättningen för nordiskt samarbete ska vara ett öppet Norden när det kan ske på 

ett tryggt och säkert sätt. Vilka regler som gäller under krissituationer ska vara tyd-

liga för alla nordiska medborgare och det gränsöverskridande samarbetet i gränsreg-

ioner ska värnas.  

 

För att det gränsöverskridande samarbetet ska fungera måste även den integrerade 

arbetsmarknaden kunna ta hand om arbetstagare i oväntade omständigheter. Ar-

betstagare som pendlar över de nordiska ländernas gränser för att arbeta måste 

kunna lita på att de inte personligen måste bära den ekonomiska bördan av kristiders 

stängda gränser.  

 

Situationen idag är ohållbar för gränspendlare som hindrats från att arbeta på grund 

av stängda gränser. Arbetstagare i olika länder har blivit utan sociala skyddsnät och 

uppmuntrats använda sin semesterersättning eller ta ut semester. Många nordiska 

hushåll blir idag utan lön.  

 

I tillägg till arbetsrelaterad gränspendling är det många nordbor som har familj och 

barn på andra sidan gränsen. Barns rättigheter måste tryggas så att familjependlare 

kan hälsa på sina barn på ett praktiskt genomförbart sätt och utan ekonomisk på-

frestning.  

 

Det måste skapas en gemensam nordisk lösning för gränspendlarnas ekonomiska 

kompensation i och med stängda gränser. 

 

På denne baggrund stilles nedenstående spørgsmål: 

 Hur skyddar de nordiska regeringarna gränspendlare ekonomiskt då gränser-
na är stängda?  
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 Vem bär ansvaret för den ekonomiska kompensationen för gränspendlares 
uteblivna lön? 

 Hur skyddas barnens rättigheter till att träffa sina föräldrar som befinner sig 
på andra sidan gränsen i de nordiska gränsregionerna? 

 Har de nordiska regeringarna satt igång ett samarbete för att lösa 
gränspendlarnas ekonomiska kompensering? 

 

 

 

Stockholm den 17 mars 2021 

Lorena Delgado Varas (NGV)  

 

 


