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Skrifleg fyrirspurn
um eftirlit með farandlaunþegum
Ríkisstofnun um eftirlit með þeim sem koma til Noregs (National centre
for control of travelers to Norway) var sett á fót 15. febrúar í því skyni að
draga úr veirusmiti sem bærist inn í landið. Þetta er gert með því að
aðstoða sveitarfélögin við að fylgja komumönnum eftir með
smáskilaboðum eða símtölum.
Fyrst í stað leiðbeindi eftirlitsstofnunin komumönnum. Nú
hefur hún aftur á móti fært út kvíarnar og fylgist einnig með
að komumenn virði reglur um sóttkví.
Þetta á við um alla sem koma til landsins, einnig norska ríkisborgara.
Nú er svo komið að þau samtöl sem fara fram valda mörgum
farandlaunþegum beinlínis ónotum en þau geta orðið mörg í viku hverri
og á undarlegum tímum, einnig um helgar. Ég þekki dæmi þess að fólk
hafi fengið símhringingu fyrir klukkan sjö að morgni um helgi.
Farandlaunþegum finnst þetta lýsa alvarlegum eftirlitstilburðum og
jaðra við einelti gagnvart launamönnum sem í raun eiga rétt á því að
ferðast milli landa, hafa farið í skimun og eru með alla pappíra og
skráningu vegna ferðalaga í lagi, enda sennilega sá hópur fólks sem best
þekkir skilyrðin fyrir komu inn í landið.
Farandlaunþegar hafa undanfarið ár þurft að þola margt og misjafnt
eins og ráðherranum ætti að vera vel kunnugt. Nú hefur þessu eftirliti
verið bætt á listann yfir allt sem þeir þurfa að láta yfir sig ganga til að
komast til vinnu sinnar. Kemur einna helst spánskt fyrir sjónir að
Noregur heimili eftirlit með farandlaunþegum sem búa í Svíþjóð þegar
þeir eru staddir innan sænskrar lögsögu og auk þess í fríi frá vinnu.
Maður spyr sig með hliðsjón af persónuvernd hvort þessi skráning
samræmist GDPR.
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Spurningar mínar til ríkisstjórnar Noregs eru svohljóðandi:
•
•

Á hvaða lagastoð byggir norska ríkið eftirlit sitt með
farandlaunþegum?
Hvernig skýrir ríkisstjórnin að þetta eftirlit samræmist evrópska sáttmálanum
um verndun mannréttinda og mannfrelsis?

Stokkhólmi, 11. maí 2021
Kjell-Arne Ottosson (KD)
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