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Ställd av Kjell-Arne Ottoson 

Till Norges regering 
 

Till Norges regering 

Skriftlig fråga 
om att återupprätta tilliten i gränsregionerna och främja en öppenhet 
mellan våra länder 
 

Till ansvarig minister i Norges regering 
 
 

Under nordiska rådets session i Köpenhamn  1-4 november 

valde jag att ta replik på Norges nya statsminister Jonas 

Gahr Støre under frågestunden med statsministrarna. 
 

Orsaken till min fråga var att Støre under valrörelsen försik-

tigt öppnade dörren på glänt för att Norge kanske i vissa de-

lar hade handlat fel under pandemihanteringen inte minst 

gentemot gränspendlare och andra som bor och verkar längs 

gränsen. Jag påtalade att enligt mitt sätt att se det hade pre-

stigen satt upp hinder för att ändra saker som blivit fel i alla 

länders olika strategier och därmed fick vi ett totalhaveri 

längs våra gränser. De gränsboende drabbades extra hårt ef-

tersom livet där bygger på att det inte finns någon gräns 

mellan våra länder.  

 
Det finns otroligt många berättelser att hänvisa till här men jag nöjer mig 

med att ta upp två exempel. Det mest graverande var när 

Norge stängde gränsen för samtliga gränspendlare och de 

då blev utan både lön och ersättning vilket drabbade många 

hårt. Det ska också sägas att dessa betalar antingen hela sin 

skatt eller som minst sin trygdeavgift till norska staten och är 

således helt inne i det norska trygghetssystemet.  

 

Efter mycket påtryckning från många håll fick vi dock till slut 

en lösning där viss ersättning betalades ut i efterhand. Dock 

har detta i förlängningen lett till att flera svenskar har sagt 

upp sig från jobbet på norsk sida och vi noterar nu hur norska 



 
 

arbetsgivare sliter med att få tag på arbetskraft då svenskar-

na inte vågar eller vill komma tillbaka. 
 

Jag kan också peka på alla de människor som under pande-

min tagit kontakt med mig, i stor förtvivlan, eftersom de inte 

haft möjlighet att komma över gränsen, åt båda håll, för att 

möta sin allvarligt sjuka eller döende förälder, för att kunna 

ta avsked med denne eller inte ens kunnat delta på begrav-

ningen till sin egen mor eller far, detta på grund av karan-

tänsbestämmelserna.  

 

Detta har lett till att oerhört djupa sår har skapats, inte minst 

hos människor boende längs gränsen. De restriktioner som 

har satts upp har slagit oproportionerligt hårt och tyvärr har 

detta fått följder. Jag skulle kunna peka på många fler hän-

delser men väljer att begränsa mig till dessa exempel. 
 
 

I sitt svar på min fråga valde dock statsminister Støre att 

gå till direkt attack istället för att faktiskt svara på min 

fråga. Precis som sin föregångare Erna Solberg försvarade 

han allt och självfallet kom också ordet ”importsmitte” 

upp lika okritiskt som hos föregångaren. 

 

 

Eftersom jag inte fick något svar under sessionen vill jag 

nu använda min rätt såsom ledamot av Nordiska rådet att 

ställa frågan på nytt till statsminister Støre och den här 

gången hoppas jag på ett mer sakligt svar då det även 

borde ligga i statsministerns intresse.  

 

Min förhoppning är också att statsministern utöver att 

motivera Norges hållning kring det som varit, även skulle 

vilja uttala sig om Norges framtida arbete för att återupp-

rätta tilliten i gränsregionerna och främja en öppenhet 

mellan våra länder.” 
 

Nya gränshinder av mental och psykologisk art har uppstått 

som inte kan lagstiftas bort. Denna utveckling oroar mig 

stort.  

 

 

 

 

 

 



 
 

På den baggrund stilles følgende spørgsmål: 

 

På vilket sätt kommer den norska regeringen jobba för att 

återupprätta den raserade tilliten och det raserade förtro-

endet som uppstått mellan våra länder, inte minst i gräns-

områdena? 
 
 
 
Stockholm den 10 november 2021 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 

 


