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Skrifleg fyrirspurn 
um aðstæður sænskra launþega sem ferðast vikulega yfir landamæri til 
vinnu 
 

Svíþjóð og Noregur mynda ásamt hinum Norðurlöndunum mikilvægt efnahagslegt 

og félagslegt bandalag. Opinn vinnumarkaður þar sem fólk getur sótt vinnu yfir 

landamæri hefur leitt til mikilla framfara í löndunum öllum. 

Lokun landamæra í yfirstandandi faraldri hefur sýnt okkur hversu langt þessi 

samþætting landanna nær í raun og hversu mikil áhrif það getur haft á venjulegt fólk 

þegar strangar takmarkanir eru settar á ferðir milli landa. Faraldurinn hefur komið 

okkur á óvart hvað eftir annað og engan hefði grunað við upphaf hans að lokun 

landamæra ætti eftir að standa í nær hálft annað ár. 

 

Ég hef fullan skilning á mörgum af þeim reglum sem settar hafa verið í Noregi til að 

hindra útbreiðslu smitsins en sumar þessara reglna hefur bæði mér og þeim sem 

verða fyrir barðinu á þeim þótt erfiðara að skilja. 

 

Sem þingmaður, búsettur nálægt landamærunum, hef ég allt frá upphafi faraldursins 

fengið fréttir af því hvernig komubannið í Noregi hefur gert lífið erfiðara fyrir fólk sem 

sækir vinnu yfir landamærin og um leið vinnuveitendurna í Noregi. Úr sumum 

vandkvæðum hefur verið leyst jafnóðum, en aðrir hnútar eru enn óleystir. Þar má 

nefna aðstæðurnar sem skapast hafa hjá þeim sem ferðast vikulega yfir landamæri til 

vinnu. 

 

Leyst hefur verið úr málum þeirra sem ferðast daglega til og frá vinnu með reglulegri 

skimun, og því er erfitt að skilja hvers vegna sambærileg lausn hefur ekki fundist fyrir 

þá sem ferðast vikulega á vinnustað. 

 

Í grein sem birtist í Värmlands folkblad (5. júní 2021) má lesa lýsingu nokkurra Svía 

sem sækja vinnu yfir landamærin á afleiðingunum sem þetta hefur haft: 

 

„Fimm tíma svefn, svo 180 km akstur aftur til Óslóar, vinna yfir daginn og svo heim 

aftur. Það er ekkert líf, enginn tími til að sinna ungum börnum og fjölskyldu. En 
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maður heldur áfram vegna þess að maður er í góðu starfi og verður að hafa tekjur, 

segir Patrik Johansson.“ 

 

„Heimilishaldið kostar sitt. Þau treysta á að geta ferðast til vinnu eins og þau gera 

núna. Neyðast til. Hafa krafta til. En hversu lengi? Við fáum ekkert að vita, engar 

skýringar á reglunum sem eru alveg út í hött að mínu áliti, segir Ingemar Hultgren.“ 

 

„Við ökum 1200 km í hverri viku alveg að óþörfu. Það endar með að við göngum af 

sjálfum okkur dauðum. – Stundum er maður svo þreyttur í bílnum að líkaminn öskrar 

á kaffi. En í Noregi megum ekki drepa niður fæti milli vinnustaðar og landamæranna, 

segir Patrik Franzén.“ 

 

Vonandi styttist nú í að þessum faraldri ljúki og við vonum auðvitað að bólusetningin í 

löndunum geti orðið til þess að landamærin verði opnuð áður en langt um líður. En 

fólk sem sækir vinnu frá Svíþjóð til Noregs á um langa hríð eftir að finna til óvissu um 

hvort það fær að halda starfi sínu handan landamæranna. 

 

Ég beini eftirfarandi spurningu til norsku ríkisstjórnarinnar: 

 

Hvers vegna hefur reynst svo erfitt sem raun ber vitni að leysa úr aðstæðum þeirra 

sem ferðast vikulega yfir landamæri til vinnu og hvað hyggjast stjórnvöld í Noregi 

gera til að byggja aftur upp traust á sameiginlegum vinnumarkaði landanna?  
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