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Til Norðurlandaráðs 

 

Svar við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs um fjárhagslegar bætur til handa fólki 

sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu (E 8/2021)  

 

Formennskuland Norrænu ráðherranefndarinnar veitir í bréfi þessu svör við skriflegri 

fyrirspurn sem nefnd er í yfirskriftinni. Hér á eftir er 1., 2. og 4. spurningu svaraði hverri um 

sig. Í lokin er sameiginlegt svar landanna við 3. spurningu um réttindi barna til að hitta 

foreldra sína. 

Ísland, Grænland og Álandseyjar töldu ekki ástæðu til að svara spurningu um 

vinnuferðalanga á landamærasvæðum. Svar barst frá Færeyjum en með ábendingu um að 

aðstæður þar væru frábrugðnar öðrum Norðurlöndum sem eiga sameiginleg landamæri.   

Í skriflegu fyrirspurninni er óskað eftir svari norrænu ríkisstjórnanna við eftirfarandi 

spurningum:  

1) Með hvaða hætti vernda norrænu ríkisstjórnirnar starfsmenn sem ferðast yfir 

landamæri vegna vinnu þegar landamærin eru lokuð?  

2) Hver ber ábyrgð á fjárhagslegum bótum vegna launamissis starfsmanna sem 

ferðast yfir landamæri vegna vinnu?  

3) Með hvaða hætti er staðinn vörður um réttindi barna til að hitta foreldra sína hinum 

megin við landamærin á norrænum landamærasvæðum?  

4) Hafa norrænu ríkisstjórnirnar hafið samstarf varðandi fjárhagslegar bætur til handa 

starfsmönnum sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu?  

 

Í fyrirspurninni kom fram að staðan í dag er ólíðandi fyrir launafólk sem sækir vinnu yfir 

landamæri en hefur ekki getað unnið vegna landamæralokana. Launafólk hefur verið án 

félagslegs öryggisnets en verið hvatt til að nýta orlofsfé eða taka út frí. Auk þess að margir 

Norðurlandabúar vinni þvert á landamæri eiga margir fjölskyldu eða börn handan 

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. 

 

Spurningin varpar ljósi á mikilvægt atriði sem varðar einnig kjarnann í norrænu samstarfi, 

það er frjálsa för vinnuaflsins. Covid-19 faraldurinn hefur skapað ýmis vandræði ekki síst 

meðal vinnuferðalanga á landamærasvæðum. Norrænu ríkisstjórnirnar gera sér fyllilega 

grein fyrir áskorunum af þessum völdum og leggja sig allar fram um að leysa vandann 

hratt og vel.  
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Þá skráir stjórnsýsluhindranaráðið samviskusamlega ýmsar ferðahömlur og uppfærir þær 

upplýsingar reglulega. Skýrslur ráðsins veita ríkisstjórnunum gagnlegar upplýsingar um 

áhrif Covid-19 faraldursins á landamærasvæðum. 

1. og 2. spurning: Með hvaða hætti vernda norrænu ríkisstjórnirnar starfsmenn sem 

ferðast yfir landamæri vegna vinnu þegar landamærin eru lokuð? Hver ber ábyrgð á 

fjárhagslegum bótum vegna launamissis starfsmanna sem ferðast yfir landamæri 

vegna vinnu?  

Almannatryggingar eru samræmdar í ákvæðum Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

883/2004/EBE dags. 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfanna. 

Samkvæmt reglugerðinni er grundvallarreglan sú að eingöngu löggjöf þjóðríkis skuli eiga 

við. Um launafólk gilda sömu reglur og löggjöf starfslandsins kveður á um. 

 

Í því felst að ef vinnuferðalangur heldur enn vinnuráðningu sinni í einu landi þá ber 

starfslandið ábyrgð á félagslegu öryggi hans. Verði vinnuferðalangur á landamærasvæði 

atvinnulaus að hluta til eða tímabundið á hann rétt á bótum í starfslandinu, á sama hátt og 

einstaklingar með búsetu í sama landi. Verði vinnuferðalangur atvinnulaus að fullu gilda 

reglur búsetulandsins og er það jafnframt bótaskylt.  

 

Framkvæmdaráð ESB um samræmingu almannatryggingakerfa samdi um tímabundnar 

ráðstafanir í faraldrinum með það fyrir augum að tryggja félagslegt öryggi vinnuferðalanga. 

Svíþjóð 

 

Ákvarðanir Norðurlandanna um að herða landamæravörslu til að sporna við Covid-19 

faraldrinum hafa haft víðtækar afleiðingar á landamærasvæðum sem eru samþætt að öllu 

jöfnu. Hefur þetta á stundum valdið miklum erfiðleikum. Frá því að faraldurinn braust út 

hefur Svíþjóð veitt ýmsar undanþágur frá kröfunni um framvísun Covid-prófs til þess að 

reglur á sænskum landamærum þjóni sem best tilgangi sínum og valdi ekki of miklum 

skaða. Sumar þeirra voru gefnar með tilliti til samskipta á landamærum Svíþjóðar og 

norrænu nágrannalandanna, t.a.m. til að liðka fyrir vinnuferðalögum á landamærasvæðum.  

 

Varðandi 2. spurningu er vísað í reglugerð 883/2004/EB um samræmingu 

almannatryggingakerfa. 
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Noregur:  

Til þess að takmarka að smit bærist til landsins setti Noregur strangar takmarkanir á komur 

fólks erlendis frá. Á miðnætti mánudaginn 1. mars var sumum takmörkunum aflétt þegar 

vinnuferðalöngum frá Svíþjóð og Finnlandi var gert aftur kleift að sækja vinnu í Noregi 

gegn ströngum kröfum um framvísun Covid-19 prófs og eftirlit. Enn er fjölda manns 

meinað að koma til landsins sem hafa áunnið sér bótarétt hjá norskum 

almannatryggingum. Ríkisstjórnin hefur því sett nýjar reglur um hlutabætur til erlends 

launafólks frá EES-löndunum sem getur ekki sinnt vinnu sinni í Noregi vegna 

komubannsins. 

Til þess að öðlast bótarétt þarf launafólk að vera ráðið hjá atvinnurekanda í Noregi og hafa 

hafið störf í Noregi þann 29. janúar 2021. 

Bæturnar eru greiddar sem sjúkradagpeningar samkvæmt reglum um sjúkrapeninga þegar 

það á við og nema 70% af upphæð launa. Atvinnurekanda er skylt að greiða út bæturnar 

áður en hann sækir um endurgreiðslu þeirra hjá norsku almannatryggingunum (NAV). 

Norskar almannatryggingar fjármagna bæturnar að fullu. Bætur eru greiddar fyrir allt 

tímabilið frá 29. janúar. 

Nauðsynleg lög og reglugerðir um bæturnar lágu fyrir 16. apríl 2021.  

Danmörk:  

Danmörk hefur ekki lokað landamærum á launafólk og hefur það komist inn í landið til að 

sækja vinnu sínu. Frá 9. janúar hafa öll þurft að sýna neikvætt Covid-19 próf við komuna til 

landsins. Frá 7. febrúar er einnig krafist prófs eftir komuna til landsins og að vinnuaflið 

einangri sig utan vinnutíma á eftir komuna til landsins.  

Fólk búsett á landamærasvæðum er undanþegið kröfu um próf eftir komuna, eins eru 

veittar tilteknar undanþágur frá kröfu um einangrun en það er gert til að tryggja 

hreyfanleika til og frá landamærasvæðum. Þegar farið var að slaka á ferðatakmörkunum 

var þann 1. maí farið að veita útlendingum undanþágu sem eru búsettir í appelsínugulum 

ESB- og Schengenlöndum og hafa verið bólusettir í ESB- og Schengenlöndum. 

Hvað varðar bætur til launafólks vegna ferðatakmarkana er vísað í almennt svar hér að 

fram um reglugerð 883/04. 
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Finnland:  

Í Finnlandi verður ekki mikið vart við fjárhagsvanda fólks sem hefur ekki getað sótt vinnu 

vegna hindrana eða tekjumissi vegna landamæralokana sem getið er í fyrirspurninni. Um 

er að ræða fáeina tugi einstaklinga og hafa ráðuneytinu ekki borist neinar fréttir af 

vandræðum vegna þessa. Í aðgerðum stjórnvalda hefur ekki verið tekið mið af þeim 

aðstæðum sem lýst er í fyrirspurninni. 

Færeyjar: 

Fyrstu efnahagsúrræði ríkisstjórnarinnar tóku tillit til færeyskra vinnuferðalanga. Fyrstu 

úrræðin voru sniðin að almennum vinnumarkaði vegna afleiðinga af sóttvarnaaðgerðum. 

Engin dæmi eru um að erlendir atvinnurekendur hafi sótt um endurgreiðslu launa til 

færeysks starfsfólks. Fyrstu efnahagsúrræðin gengu í gildi 1. september 2020. 

Varðandi spurninguna er rétt að nefna að færeyskir vinnuferðalangar færa sig ekki um set 

á sama hátt og annars staðar á Norðurlöndum þar sem landamærin eru landföst. 

Færeyskir vinnuferðalangar dveljast yfirleitt í starfslandinu í nokkrar vikur og eru síðan 

heima hjá sér í nokkrar vikur í einu. 

Landamæri Færeyja og Danmerkur hafa ekki verið lokuð og þrátt fyrir kröfu um sóttkví 

hefur launafólk getað ferðast til Færeyja allt frá því að faraldurinn braust út. 

Flugsamgöngur til Íslands og Noregs hafa að mestu leyti ráðist af sóttkvíarkröfum í 

umræddum löndum og hefur flug þangað legið að mestu niðri frá haustmánuðum 2020. Í 

janúar á þessu ári hóf Atlantic Airways vikulegt flug til Noregs. Stefnt er að því að hefja flug 

að nýju til Íslands í maí.  

Veikist færeyskir vinnuferðalangar af Covid-19 eða missi tekjur vegna kröfu um sóttkví 

eiga þeir rétt á sjúkradagpeningum frá hinu opinbera.  
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4. spurning: Hafa norrænu ríkisstjórnirnar hafið samstarf varðandi fjárhagslegar 

bætur til handa starfsmönnum sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu?  

 

Svíþjóð:  

 

Sænska ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að ferðir vinnuferðalanga, einkum á 

landamærasvæðum, haldi áfram eins snurðulaust og unnt er þrátt fyrir takmarkanir vegna 

faraldursins. Margir tvíhliða fundir fulltrúa norskra og sænskra stjórnvalda hafa fjallað um 

að greiða götu þeirra vinnuferðalanga sem hafa lent í ýmsum vandræðum vegna vinnu 

sinnar í Noregi. Noregur greindi nýlega frá því að vinnuferðalangar sem hafi ekki getað sótt 

vinnu muni fá bætur. Þetta eru gleðitíðindi sem sýna að náin samskipti nágrannaþjóða 

skipta máli.  

 

Sænska ríkisstjórnin mun halda áfram að greiða úr landamærahindrunum sem enn eru 

fyrir hendi og beita sér fyrir því að vinnuferðalangar milli Noregs og Svíþjóðar geti farið að 

sækja vinnu sína á ný um leið og aðstæður leyfa.  

 

Noregur:  

 

Norskir ráðherrar hafa átt náið samráð um málið við ráðherra hinna Norðurlandanna, og 

norska ríkisstjórnin telur mikilvægt að eiga gott samráð við norrænu nágrannalöndin um 

sameiginleg hagsmunamál. Lengd og tilhögun ferðatakmarkana við komuna til landsins er 

stöðugt til athugunar með hliðsjón af útbreiðslu smitsins og í samanburði við aðrar og 

vægari aðgerðir.  

 

Danmörk:  

 

Vísað er í svar við 1. og 2. spurningu. 

 

Finnland:  

 

Finnland telur rétt eins og hin Norðurlöndin mikilvægt að ríkisstjórnirnar vinni saman að því 

að leysa vanda vinnuferðalanga á landamærasvæðum. Lausnir verða að taka tillit til 

efnahagslegra og lýðheilsulegra þátta. 
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Færeyjar: 

Færeyska ríkisstjórnin hefur ekki átt samskipti við aðrar norrænar ríkisstjórnir um bætur til 

vinnuferðalanga á landamærasvæðum. 

 

3. spurning: Með hvaða hætti er staðinn vörður um réttindi barna til að hitta foreldra 

sína hinum megin við landamærin á norrænum landamærasvæðum? 

Norðurlöndin skuldbinda sig til að gæta réttinda barna einnig á erfiðum tímum faraldursins. 

Í löndunum er hvert mál metið með hliðsjón af gildandi ferðatakmörkunum og 

heilsuverndaraðgerðum. Sameiginleg markmið landanna er að lágmarka praktískar og 

efnahagslegar hindranir. 

 

 

 

Fyrir hönd allra norrænna kollega minna vil ég taka fram að við viljum öll halda áfram góðu 

samstarfi til að greiða fyrir frjálsri för á Norðurlöndum. 

 

 

Með góðri kveðju,  

Tuula Peltonen  

Vinnumálaráðherra 

 

 


