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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 

 

 

 

 

 

 

 

  


