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Nordisk Grensehinderråd og
Nordisk ministerråds generalsekretær
Kopi for informasjon;
De nordiske samarbeidsministrene

Gi nordiske innbyggerne en mulighet til å få god og korrekt informasjon om
grensepasseringsregler
I løpet av pandemien har innbyggerne hatt store utfordringer med å skaffe seg korrekt informasjon
om reglene for grensepassering i Norden.
Spesielt har regjeringene i Danmark, Finland og Norge kommet med kompliserte retningslinjer på
kort varsel, noe som har medført stor usikkerhet rundt reglene for hva som gjelder for de som har
behov for å krysse grensen til en annet nordisk land.
Personer som skal krysse grensen mellom to nordiske land bør ikke møtes av forskjellig informasjon
og beskjeder om hvilke regler som gjelder. Alle innbyggere må få riktig og tydelig informasjon om
hva som faktisk gjelder. Slik er det ikke i dag. Hva menes for eksempel med "hyppige grensekryssinger"? Dette er bare et eksempel som skaper forvirring - hvordan skal dette tolkes?
Det er viktig at innbyggerne i de nordiske landene får korrekt informasjon fra de ulike lands
regjeringer og deres respektive myndigheter om hvilke regler som gjelder med grensepassering. For
at innbyggerne skal forstå hva som gjelder, og for at vi som jobber med informasjon til personer som
beveger seg mellom nordiske land, bør myndighetene på sine nettsider kunne beskrive hvilke regler
som gjelder på en forståelig måte. Det er viktig at informasjon er skrevet på et språk som er
forståelig for alle, også for utlendinger. Det er spesielt viktig at det presiseres hva som gjelder for
utenlandske arbeidstakere (grensearbeidere).
Vi mener at dette er et prioritert spørsmål som vi ønsker at Grensehinderrådet skal løfte opp til de
nordiske regjeringene.
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