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Skriftlig fråga 
om situationen för svenska veckopendlare 
 

Sverige och Norge utgör tillsammans med övriga nordiska länder en viktig ekono-

misk och social gemenskap. Vår öppna och gränsöverskridande arbetsmarknad har 

varit en stor framgång för hela vår region.  

De stängda gränserna under pandemin har visat hur integrerade våra länder faktiskt 

är och hur mycket det påverkar vanliga männiksor när den fria rörligheten varit startk 

begränsad.Pandemin har hela tiden överraskat oss och vi hade när det här började 

aldrig kunnat anna att gränserna skulle behöva vara stängda i snart ett och ett halvt 

år. 

 

Jag har förståelse för många av Norges inreseregler för att begränsa smittan men alla 

regler är inte lika enkla att förstå för mig eller för de som drabas.  

 

Som riksdagsledamot boende nära gränsen har jag under hela pandemin fått höra 

berättelser om hur inresereglerna försvårar livet för våra atbetspendlare och för de 

norska företag som är deras arbetsgivare.  Några problem har gått att lösa under 

vägen, medan andra förblir olösta. Till det senare hör sitautionen förvåra veckopend-

larna. 

 

Eftersom det har gått att lösa situationen för dagpendlare med regelbunden testning 

är det svårt att förstå varför man hitils inte hittat en liknande lösning för våra vecko-

pendlare  

 

I en artikel i Värmlands folkblad (5 juni 2021) beskrev några svenska arbetstpendlare 

vilka konsekvenserna bilr för dem: 

 

”Fem timmars sömn, sen 18 mils resa till Oslo igen, jobb för en dag och så hem igen. 

Det blir inget liv, ingen tid för småbarn och familjen. Men man fortsätter för att man 

har ett bra jobb och för att pengarna måste in, säger Patrik Johansson” 

 

”Hushållet kostar. Det litar på att pendla som de gör nu. Tvingas göra. Orka. Men hur 

länge? Vi får inga besked, ingen motivering till reglerna som jag anser är helt orim-
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liga, säger Ingemar Hultgren.” 

 

”Vi kör 120 mil i veckan, i onödan. Vi kör snart livet ur oss. - Ibland är man så trött 

bakom ratten att kroppen skriker efter kaffe. Men i Norge får vi inte sätta ner foten 

mellan arbetsplatsen och riksgränsen, säger Patrik Franzén.” 

 

Vi är förhoppningsvis i slutet av den här pandemin och vi hoppas såklart att vaccine-

ringen av våra befolkningar ska göra det möjligt att snart öppna gränsen. Men för låg 

tid framöver kommer de som arbetspendlar till Norge från Sverige känna en osäker-

het om det är möjligt att behålla arbetet på andra sidan gränsen. 

 

Min fråga till norska regeringen är:  

 

Varför har det varit så svårt att lösa situationen för veckopendlarna och hur vill Nor-

ges regering verka för att återupprätta tilliten till vår gemensamma arbetsmarknad?  

 

Stockholm den 11 juni 2021 

Lars Mejern Larsson (S) 

 

 

 

 


