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Til ríkisstjórna á Norðurlöndum 

Skrifleg fyrirspurn um fjárhagslegar bætur til handa fólki sem ferðast yfir 
landamæri vegna vinnu 
 

Norðurlönd hafa sett sér það markmið að vera samþættasta svæði í heimi. Þrátt fyrir 

það hafa landamæri norrænu landanna verið hert enn frekar í COVID-19-faraldrinum.  

 

Markmið norræns samstarfs á að vera opin Norðurlönd þegar því verður við komið 

með öruggum hætti. Það á að vera skýrt fyrir alla norræna ríkisborgara hvaða reglur 

gildi á krísutímum og standa verður vörð um samstarf yfir landamæri á 

landamærasvæðum.  

 

Til þess að samstarf yfir landamæri gangi sem best þarf hinn samþætti 

vinnumarkaður einnig að geta séð um starfsmenn við ófyrirséðar aðstæður. 

Starfsmenn sem ferðast yfir landamæri á Norðurlöndum vegna vinnu verða að geta 

treyst því að þurfa ekki sjálfir að bera fjárhagslegan kostnað vegna landamæralokana 

á krísutímum.  

 

Staðan í dag er ekki sjálfbær fyrir starfsmenn sem ferðast yfir landamæri og hafa ekki 

getað unnið vegna lokaðra landamæra. Starfsmenn hafa verið án félagslegs 

öryggisnets og verið hvattir til að nota orlof sitt eða taka út frí. Í dag eru mörg norræn 

heimili launalaus.  

 

Auk þess að margir Norðurlandabúar vinni þvert á landamæri eiga margir fjölskyldu 

eða börn hinum megin landamæranna. Tryggja verður réttindi barna þannig að fólk 

sem ferðast þarf yfir landamæri vegna fjölskylduaðstæðna geti hitt börn sín með 

einföldum hætti og án aukins fjárhagslegs kostnaðar.  

 

Skapa verður samnorræna lausn varðandi fjárhagslegar bætur vegna lokaðra 

landamæra til fólks sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu. 

 

Með hliðsjón af þessu er lögð fram eftirfarandi fyrirspurn: 

 Með hvaða hætti vernda norrænu ríkisstjórnirnar starfsmenn sem ferðast yfir 
landamæri vegna vinnu þegar landamærin eru lokuð?  
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 Hver ber ábyrgð á fjárhagslegum bótum vegna launamissis starfsmanna sem 
ferðast yfir landamæri vegna vinnu? 

 Með hvaða hætti er staðinn vörður um réttindi barna til að hitta foreldra sína 
hinum megin við landamærin á norrænum landamærasvæðum? 

 Hafa norrænu ríkisstjórnirnar hafið samstarf varðandi fjárhagslegar bætur til 
handa starfsmönnum sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu? 

 

 

 

Stokkhólmi, 17. mars 2021 

Lorena Delgado Varas (NGV)  

 

 


