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Til Ríkisstjórnar Noregs 

Skrifleg fyrirspurn 
um að endurvekja traust á landamærasvæðum og stuðla að opnu samfélagi 
á milli landa okkar 
 

Til ábyrgs ráðherra í ríkisstjórn Noregs 
 
 

Á þingi Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn dagana 1.–4. 

nóvember veitti ég Jonasi Gahr Støre, nýjum 

forsætisráðherra Noregs, andsvar í fyrirspurnatíma með 

forsætisráðherrunum. 
 

Ég spurði vegna þess að í kosningabaráttunni tæpti Støre 

varlega á því að hugsanlega hefði Noregur að einhverju leyti 

brugðist með röngum hætti við faraldrinum, ekki síst 

gagnvart þeim sem ferðast yfir landamæri vegna vinnu og 

öðrum sem búa og starfa við landamærin. Ég nefndi að 

málin horfðu þannig við mér að viðhorfsins vegna hefði ekki 

verið hægt að breyta því sem farið hefði úrskeiðis í ólíkum 

stefnum allra landa og afleiðingin hefði verið 

ófremdarástand við landamæri okkar.  Þetta hefði komið 

sérstaklega illa niður á íbúum landamærasvæðanna, enda 

byggist lífið þar á því að engin landamæri séu á milli landa 

okkar.  

 
Hægt er að vísa til ótrúlega margra frásagna í þessu tilliti en ég læt mér nægja  

að nefna tvö dæmi. Það alvarlegasta var þegar Noregur 

lokaði landamærunum fyrir öllum vinnuferðalöngum sem 

fyrir vikið fengu hvorki greidd laun né bætur en það reyndist 

mörgum erfitt. Taka skal fram að þetta fólk greiðir 

annaðhvort allan sinn skatt eða að minnsta kosti 

tryggingagjald sitt til norska ríkisins og fellur því að fullu 

undir norska almannatryggingakerfið.  

 



 
 

Eftir mikinn þrýsting úr mörgum áttum fékkst þó að lokum 

lausn þar sem ákveðnar bætur voru greiddar út eftir á. Þetta 

hafði þau áhrif að í framhaldinu sögðu margir Svíar upp 

störfum sínum í Noregi og nú má sjá að norskir 

atvinnurekendur eiga í vandræðum með að finna vinnuafl 

þar sem Svíarnir ýmist þora ekki eða vilja ekki snúa aftur. 
 

Ég get einnig bent á allt það fólk sem hefur haft samband 

við mig í mikilli örvæntingu í faraldrinum þar sem það hefur 

ekki komist yfir landamærin, í hvoruga áttina, til að kveðja 

alvarlega veika eða dauðvona foreldra sína, eða ekki einu 

sinni getað verið viðstatt jarðarför móður sinnar eða föður 

vegna sóttkvíarreglna.  

 

Þetta hefur valdið gríðarlegum sársauka, ekki síst hjá fólki 

sem býr við landamærin. Þær takmarkanir sem komið var á 

voru óþarflega strangar og því miður hefur það haft 

afleiðingar. Ég gæti nefnt mörg fleiri dæmi en læt þessi 

nægja. 
 
 

Í svari sínu við spurningu minni ákvað Støre þó að ráðast 

beint gegn mér í stað þess að svara spurningunni. Rétt 

eins og Erna Solberg fyrirrennari hans varði hann allt og 

vitaskuld nefndi hann hugtakið „innflutt smit“ með jafn 

gagnrýnislausum hætti og fyrirrennarinn. 

 

 

Þar sem ég fékk ekki svar á þinginu vil ég nú nýta mér rétt 

minn sem þingmaður Norðurlandaráðs til að beina þessari 

spurningu aftur til forsætisráðherrans og að þessu sinni 

vonast ég til að fá málefnalegra svar, enda ætti það einnig 

að þjóna hagsmunum forsætisráðherrans.  

 

Ég vona að auk þess að færa rök fyrir afstöðu Noregs til 

þessa geti forsætisráðherrann greint frá því hvað norsk 

stjórnvöld hyggjast gera til að endurvekja traust á 

landamærasvæðunum og stuðla að opnu samfélagi á milli 

landa okkar. 
 

Orðið hafa til nýjar stjórnsýsluhindranir hugans sem ekki er 

hægt að leysa með lagasetningu. Þessi þróun vekur með 

mér miklar áhyggjur.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Í ljósi þessa er eftirfarandi fyrirspurn borin fram: 

 

Hvernig hyggst norska ríkisstjórnin vinna að því að 

endurvekja það traust á milli landa okkar sem hefur hrunið, 

ekki síst á landamærasvæðunum? 
 
 
 
Stokkhólmi, 10. nóvember 2021 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 

 


