
 

Till  

Anna Hallberg , minister med ansvar för nordiska frågor  

Jan Tore Sanner,  Finans och Norden minister  

Norsk-Svenska handelskammaren, Svensk-Norska Handelskammaren 

Nordiska Ministerrådet 

Ledamöter i Nordiska Rådet 

Regionala Utvecklingsnämnden – VGR 

Viken Fylkeskommune- Näringslivsråd 

”Den mest integrerade regionen i 

världen” 
Svinesundskommittén och Gränskommittén Värmland/Østfold har under de senaste två 

veckorna fått mail från förtvivlade arbetspendlare boende i Sverige. Vi har läst inlägg på 

facebook som beskriver, att man inte har rätt till någon trygghetsförsäkring, man måste 

ta ut semester som man hade planerat nyttja i sommar. Man tappar helt enkelt lusten att 

vara arbetspendlare till en arbetsmarknad, som nu verkligen är på andra sidan gränsen. 

Var tog den vägen vår nordiska arbetsmarknad, och  den väl fungerande 

arbetsmarknaden i vår gränsregion?  

Samtidigt läser vi om den oro som ordfører i Sarpsborgs kommune känner, vi läser 

uttalanden från ansvariga på Kalnes sykehus. De med flera beskriver hur svårt den 

norska vården i gränsregionen kommer att drabbas, om norska regeringen skulle stoppa 

vårdpersonal boende i Sverige att komma till sina arbetsplatser i Norge.  

Vi läser även om norska företag som känner oro, hur många norska pensionärer finns 

det, som kan ersätta den svenska arbetskraften, som inte kommer in till sina arbeten. 

1Vi i gränskommittéerna har tidigare helt rätt uttalat, att detta är nationella politiska 

beslut (oavsett de kommer från Sverige eller Norge) som vi måste förhålla oss till, men 

 
1 Enligt Nordiska Ministerrådet Äk-R; Grænsekomiteen skal bidrage til at:Samle lokale og regionale aktører. 

• Samle ideer, skabe netværk og økonomiske ressourcer til det grænseregionale samarbejde. 

• Udgøre den institutionelle infrastruktur for det lokale og regionale grænseoverskridende samarbejde.  

• Identificere grænsehindringer der skabes som følge af, at der findes landegrænser i en funktionelt 

sammenhængende region, og formidle disse til rette adressat. 

• Arbejde med at nedbryde identificerede grænsehindringer.  

• Støtte regional udvikling, innovation og vækst i et bæredygtigt perspektiv.  

• Sikre lokal og regional forankring af det grænseregionale samarbejde.  
 



 

nu håller ”pandemirestriktionerna” på att slå sönder en sedan årtionden väl fungerande 

arbetsmarknad. 

Är det effekter som vi måste acceptera under rådande omständigheter när det finns en 

nationsgräns, eller kan man tänka annorlunda på nationell nivå kopplat till våra grannar?   

Vår gränsregionala  arbetsmarknadsregion är till stora delar ett samspel, det finns 

mycket mer än gränshandel, som fått all fokus i media och bland beslutsfattare på både 

svensk och norsk sida om gränsen.  

Självklart med full respekt för pandemin som skenar, stort antal smittade, muterade 

virus etc., men det smittar inte mer från svensk till norrman eller tvärtom, än det gör 

mellan en svensk och en svensk eller en norrman till en annan norrman. Testning, 

smittspårning, avstånd, tvätta händer, bara umgås med ”de under samma tak” etc., det 

gäller på båda sidor om gränsen sedan länge. Klusterutbrott sker också på båda sidor om 

gränsen. 

Vi vill utifrån vårt uppdrag från Nordiska Ministerrådet 

Att udgøre den institutionelle infrastruktur for det lokale og regionale grænseoverskridende 

samarbejde, 

beskriva vad som händer i arbetsmarknadsregionen utan att göra någon värdering av 

vem som gör rätt eller fel. Vi vill synliggöra hur mobilitet och en välfungerande 

gemensam gränsöverskridande/gränsregional arbetsmarknad slås sönder. Det påverkar 

både företag och individer på båda sidor om gränsen. 

Var tog det goda samtalet  mellan Norge och Sverige vägen? Är det numera en 

härdsmälta det nordiska guldet som Norden är känt för -tillit och förtroende? 

Besluten fattas på nationell nivå när det gäller restriktioner drabbar de alla idag. 

Restriktionerna drabbar några branscher, åldersgrupper och individer mer än andra, 

men effekterna drabbar gränsregioner och gränsbor dubbelt upp- det slår från två håll, 

från två regeringar med olika strategier.  

 

Identificere grænsehindringer der skabes som følge af, at der findes landegrænser i en 

funktionelt sammenhængende region, og formidle disse til rette adressat. 

Et grensehinder som finnes er at grensependlere som bor i nærområdet av grensen og 

som arbeidsmarkedet og vården er helt avhengig av, pålegges et urimelig komplisert 

regime for test og karantene. Disse personer bör snarlig prioriteres med vaksiner slik at 

man igjen fritt kan krysse grensen mot å framvise et vaksinasjonspass 

Avslutningsvis vill Gränskommittéer ta ansvar för ytterligare ett av våra uppdrag från 

Nordiska Ministerrådet; 

Identificere grænsehindringer der skabes som følge af, at der findes landegrænser i en 

funktionelt sammenhængende region, og formidle disse til rette adressat. 



 

Svinesund och Askim 12 februari 2021 

Svinesundskommittén  Gränskommittén Värmland/Østfold 

Ordfører Linda Engsmyr  Ordförande Per Jonsson 

Vice. Ordf  Kent Hansson   

 

För vidare upplysningar kontakta: 

linda.engsmyr@sarpsborg.com  

kent.hansson@stromstad.se 

Per.Jonsson@bengtsfors.se 

Sekretariatsleder Alf Johansen - alf@varmost.net,  mobil +47 913 37 013 

https://www.varmost.net/ 

Daglig Leder Elsie Hellström-  elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com  

mobil +46 706 486 079 

https://svinesundskommitten.com/ 
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