
30.4.2021 

 

 

Till Nordiska Rådet 

 

Finland som är ordförande för Nordiska Ministerrådet sänder härmed de nordiska ländernas 
svar på Nordiska Rådets skriftliga fråga E6/2021 med anledning av alla de gränshinder som 
uppstått i och med pandemin. 

 

Skriftliga frågor E6/2021 har ställts till de nordiska regeringarna av Kjell-Arne Ottossons(KD) 
önskemål: 

Informerar respektive ansvarig nationell fackminister sina motsvarande nordiska ministrar när 
man inför nya nationella restriktioner och karantänsbestämmelser samt nationella riktlinjer och 
åtgärder? Förs det en nordisk/bilateral diskussion mellan de berörda fackministrarna i syfte att 
förhindra att minimera skadan för de som lever och verkar i våra nordiska gränsregioner när 
man inför nya restriktioner? Har ansvarig fackminister/departement, innan beslut fattas, 
kontakt med de regionala aktörer, regionerna, kommunerna myndigheterna, informations-
tjänsterna etc. för att få återkoppling till de nationella restriktioner och karantänsbestämmelser 
samt nationella riktlinjer och åtgärder som ska genom-föras i syfte att få kännedom om 
konsekvenserna för de som lever i gränsregionerna och genom denna information ha möjlighet 
att justera beslutet? Har samtliga nordiska fackministrar fått ta del av Gränshinderrådets 13 
störningsrapporter, som producerats sedan den 13 mars 2020, och de två enkät-
undersökningar som gjorts? Hur ser det Nordiska ministerrådet på arbetet med att Norden ska 
bli världens mest integrerade region 2030? Går det framåt? Kan vi nå målet? Vad bidrar ni till 
för att uppnå målet?  

 

Svar: 
 
Covid-19 pandemin har fått de nordiska länderna att vidta sinsemellan olika åtgärder för att bekämpa 
smittspridningen. Under pandemin har nordiska ministrar träffats digitalt tätare än någonsin. Till 
exempel utrikesministrar, samarbetsministrar och hälsoministrar har mötts digitalt flera gånger sedan 
början av pandemin, liksom olika sammansättningar av kommunikationsministrar och ministrar 
ansvariga för inresebestämmelser.   
 
När beslut om nationella restriktioner och karantänsbestämmelser har fattats har samarbetet och en 
gemensam situationsbild varit värdefulla. Att olika restriktioner har införts i olika länder beror bland 
mycket annat på ländernas olika nationella lagstiftning och beslutsordningar för beredskapsfrågor. I 
början av pandemin var även kunskapen om viruset  otillräcklig. 

Under hela pandemin har vi strävat efter att informera varandra om beslut och att diskutera eventuella 
konsekvenser. Kontakterna gällande konsekvenserna av nationella beslut har varit och fortsätter vara 
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täta på ministernivå och även på andra nivåer. Personliga kontakter till nordiska kolleger, regionala 
aktörer och gränskommuner har likaledes varit viktiga för situationsbilden.  

Nationella beslut och restriktioner har påverkat nordbornas liv, särskilt de som bor och verkar i våra 
gränsregioner. Samarbetsministrarna har haft samarbete i kristider på dagordningen på varje möte 
under pandemin, och där har även Gränshinderrådets störningsrapporter och enkätundersökningar 
tjänat som bakgrundsmaterial. När nationella beslut har påverkat gränsregionerna har vi, genom god 
dialog, i flera fall fått till undantag som har underlättat för dem som bor och verkar i gränsregionerna. Vi 
har löst  ett 40-tal covid-19-relaterade störningar och värnat den mest nödvändiga arbetspendlingen. 

Finland har ”Norden, tillsammans” som motto för sitt ordförandeskapsår. Vad gäller samarbete i 
krissituationer är försörjningstrygghet och beredskap ett tema som Finland fokuserar på och aktivt 
främjar; målet är  ett fördjupat samarbete i Norden för att vara bättre förberedda och mer 
motståndskraftiga inför nästa kris – oberoende av vilken form den tar.  

Coronapandemin har inte ändrat på vikten och relevansen av att hålla vår vision, att Norden ska vara 
världens mest integrerade region år 2030, i kärnan av samarbetet. Vi jobbar för att nå visionens 
målsättning varje dag. Under pandemin har samarbetsministrarna till exempel kommit överens om en 
konkret handlingsplan för att uppnå visionens mål.  

Pandemin har fungerat som en ytterligare påminnelse om att säkerhet byggs bäst tillsammans, i 
samverkan, och att den vägen är fullt möjlig - om vi så bestämmer och engagerar oss. När nästa kris igen 
någon dag kommer, som den säkerligen och beklagligt nog gör, skall vi vara bättre förberedda, bättre 
koordinerade och bättre samspelta.   

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Thomas Blomqvist  

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet 


