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Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of
travelers to Norway) upprättades den 15 februari för att bidra till att reducera smitta som kommer in i Norge. Detta görs genom att bistå
kommunerna med att följa upp alla inresande genom sms- och telefonkontakt.
Kontrollcenteret startade med vägledning för de inresande.
Nu har alltså centret utökat verksamheten till att även kontrollera att inresande följer karantänsbestämmelserna.
Detta gäller alla inresande, även norska medborgare.
Många av de arbetspendlande börjar nu känna en stark olust över dessa
samtal som kommer, ibland flera per vecka och också vid udda tider,
även under helgen. Jag har exempel på personer som blivit uppringda
före klockan 7 på en helgmorgon. Detta upplevs av de arbetspendlande
som en grav form av övervakning och angränsande till trakassering av
dagpendlare som faktiskt har rätt att pendla, de gör sina tester och har
alla papper och inreseregistreringar i ordning då det troligtvis är den
grupp av människor som har bäst koll på vad som faktiskt gäller för inresa.
De arbetspendlande har under det senaste året varit hårt prövade på
olika sätt, vilket ju borde vara väl bekant för ministern. Nu har alltså
denna övervakning kommit till på listan över vad de ska behöva uppleva
för att de åker till sitt jobb. Det man reagerar starkast på är hur Norge
kan tillåta övervakning av gränspendlare som är boende i Sverige när de
befinner sig på svensk mark och dessutom under sin fritid. Utifrån ett
GDPR-perspektiv ställer man sig också frågan huruvida denna registrering är förenlig med GDPR.
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Mina frågor till Norges regering lyder:
•
•

Med vilket lagstöd bedriver den norska staten
denna övervakningen av gränspendlare?
På vilka grunder anser regeringen att denna övervakning överensstämmer
med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna?

Stockholm den 11 maj 2021
Kjell-Arne Ottosson (KD)
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