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Urval av arbetsmarknadens parter i Norge, Finland, Sverige, 

Danmark och Åland

23 februari 2021

Bästa arbetsmarknadsministrar,

De nordiska statsministrarna har deklarerat att Norden ska bli världens mest hållbara 
och integrerade region år 2030. Våra gränsregioner är ett utmärkt exempel på lyckad 
integration, där vardag, arbetsliv och familjeliv alltid har varit gränslöst. 

Med Covid-19 har situationen förändrats. Vi har full förståelse för behovet av ett re-
solut agerande för att hindra smittspridningen men vi ser samtidigt hur hårt våra 
gränsregioner drabba. Särskilt hårt drabbade är de arbetspendlare som i några av 
våra gränsregioner inte omfattas av eventuella undantag och som inte kan ta sig till 
sina arbeten. De har hamnat i kläm och står utan lön eller annan ersättning. De kan 
inte bli permitterade av arbetsgivarna då det saknas lagstadgad grund. De har samti-
digt inte rätt till a-kassa eftersom de fortfarande har sin anställning kvar. 

Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna uppger att situationen är 
akut och att människor som kontaktar dem är förtvivlade. Omvänt står företag, vars 
arbetsstyrka normalt består av en stor andel gränspendlare, utan avgörande arbets-
kraft och riskerar att drabbas ekonomiskt.

Vi är medvetna om att problemet är komplext, inte minst i förhållande till EU:s regel-
verk, men lämnas det olöst skulle det riskera att ytterligare undergräva tilltron till det 
nordiska samarbetet i just de regioner och grupper som hittills varit föregångare i 
samarbetet.
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Som medlemmar i Gränshinderrådet och med ett uppdrag att främja den fria rörlig-
heten är vi övertygade om att det går att hitta en lösning på nordisk nivå och vi är 
redo att bistå med vår expertis och kompetens i arbetet.

Med vänlig hälsning, 

Kimmo Sasi, ordförande, Finland 
Vibeke Hammer Madsen, Norge 
Sven-Erik Bucht, Sverige
Bertel Haarder, Danmark
Gunnar Westerholm, Åland

Medlemmar i Nordiska Ministerrådets Gränshinderråd



Työ-ja elinkeinoministeriö 

Arbets- och niiringsministeriet 

Tuula Haatainen

Arbetsminister 

Kimmo Sasi, ordförande, Finland 
Vibeke Hammer Madsen, Norge 
Sven-Erik Bucht, Sverige 
Bertel Haarder, Danmark 
Gunnar Westerholm, Åland 

3.3.2021 

NORDISKA MINISTERRÅDETS GRÄNSHINDERRÅD 

Tack för ert brev av den 23 februari 2021. Som ni konstaterar i brevet är 
de nordiska gränsområdena ett utmärkt exempel på hur den fria rörlig
heten förverkligas i praktiken och människomas vardag fungerar väl, 
även om boendet och arbetet är förlagda till olika länder. 

Det är uppenbart att covid19-pandemin har försvårat situationen, särskilt 
när det gäller gränsöverskridande pendlare. Som ni också konstaterar i 
ert brev är problemet komplicerat och påverkar kärnan i det nordiska 
samarbetet. Den finska regeningen känner väl till utmaningama i anslut
ning till detta och vi gör vårt bästa för att hitta en snabb och välfunge
rande lösning på problemen. Lösningen ska vara balanserad med beak
tande av både ekonomiska och folkhälsomässiga faktorer. 

Jag hoppas att vi kan fortsätta vårt fungerande samarbete för att främja 
den fria rörligheten i Norden. 

Med vänlig hälsning 

Tuula Haatainen 
Arbetsminister 

FÖR KÅNNEDOM Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete 
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Kære Bertel Haarder 

Tak for din mail og oversendelse af brevet fra Grænsehindringsrådet af 23. februar 

omkring grænsehindringer i norden i lyset af Covid-19-krisen. 

Jeg er helt enig med dig i vigtigheden af at søge løsninger på de nordiske grænse-

hindringer – ikke mindst i lyset af den nye vision for det nordiske samarbejde.  

Når det er sagt, er jeg ligesom dig tilfreds med, at det er lykkedes at løse en række 

forhold på ministeriets område, herunder at danske og svenske myndigheder har 

fastholdt pendleres tilhørsforhold ift. social sikring, selvom de nødsages til at ar-

bejde hjemmefra i bopælslandet. 

I dag kan udlændinge med bopæl i grænselandet indrejse med et anerkendelsesvær-

digt formål, herunder med henblik på varetagelse af arbejde. Det er vigtigt for rege-

ringen at værne om den mobilitet og samhørighed, der findes mellem Danmark og 

grænseområderne.  

Jeg forstår Grænsehindringsrådets brev på den måde, at hindringen omhandler 

pendlere, der ”kommer i klemme”, idet de er hindret indrejse i Norge og derefter 

står uden løn eller anden forsørgelse, herunder fx dagpenge.  

Norge har i den forbindelse d. 9. marts 2021 meldt ud, at EU/EØS-borgere, der er 

hindret indrejse, og dermed ikke kan varetage deres arbejde i Norge, nu vil blive 

kompenseret på baggrund af den norske sygelønsordning. Ordningen vil skulle 

fremlægges for Stortinget med henblik på vedtagelse af relevant lovgivning. Det er 

planen, at pendlerne under de nye regler i Norge vil kunne modtage kompensation 

fra 29. januar 2021. Derfor må hindringen som udgangspunkt anses for løst, men vi 

vil naturligvis følge situationen tæt. 

Slutteligt vil jeg nævne, at grænsehindringer løbende behandles i Arbejdslivssekto-

ren i Nordisk Ministerråd. Jeg vil i den forbindelse også opfordre mine kolleger til, 

at vi på de næste møder mellem henholdsvis embedsmænd og de nordiske beskæf-

tigelsesministre får drøftet emnet med særligt fokus på hindringer opstået under 

Covid-19-krisen.  
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Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 
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