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oppdrag 369 fra HOD
Oppsummering



Helsedirektoratet legger til grunn at omfanget av grensependlere er anslått til om lag 3000 personer
Helsedirektoratet støtter Folkehelseinstituttets vurdering, og at en kan åpne for et slikt omfang av
grensependlere fra Sverige og Finland med de vilkårene som gjelder i covid-19 forskriften 6b

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet
TILLEGGSOPPDRAG TIL 369
Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag 369 om grensependlere mellom Norge og Sverige/Finland.
Når det gjelder svar på oppdragets del 1 bes det om en avklaring av at svaret fra Helsedirektoratet og FHI betyr at
etatene støtter at det kan gis unntak for innreiserestriksjoner for grensependlere fra Sverige og Finland igjen med
vilkårene som gjelder i covid-19 forskriften § 6b?
Hvis dette ikke er riktig forstått bes det om forslag til forsterkede smitteverntiltak som gjør det mulig å prioritere å åpne
for denne gruppen.
Frist: 24. februar kl 23:00

Bakgrunn
Vi viser til svaret på oppdrag 369 der det ikke ble anbefalt endringer i covid-19-forskriften § 6 b. Det ble heller ikke
anbefalt at unntaket i covid-19-forskriften § 6 b burde avgrenses til personer som bor i kommuner som omfattes av
skatteavtalen.
Som beskrevet i oppdragsteksten fra departementet i 369, er det om lag 1800 personer som er bosatt i Sverige eller
Finland og som jobber i en norsk grensekommune. Vi har ikke informasjon om disse personene er bosatt i en
grensekommune, men legger til grunn at tallene samsvarer noenlunde. Antallet grensegjengere antas dermed å
være 1800.
Legger man til personene som jobber i grensenære kommuner som Sarpsborg, Fredrikstad og Indre Østfold, er tallet
cirka 3000 personer. Personene som jobber i grensenære kommuner, er ikke omfattet av reglene om
grensegjengere.
Vi legger til grunn at det er omfanget av grensependlere anslått til om lag 3000 det bes om en vurdering av.

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet
Vi viser til Folkehelseinstituttets (FHI) underlag vedlagt i sin helhet.
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Folkehelseinstituttets vurdering
Både Sverige og Finland hadde høyere smittetrykk enn Norge i uke 71, men begge landene har tidligere hatt høyere
smittetrykk i perioder hvor Norge har tillatt innreise fra disse landene. FHI er ikke kjent med at utbrudd som følge av
importsmitte i denne gruppen har vært et spesielt problem. Det er trolig at denne gruppen har bedre kjennskap til
norsk språk og dermed forstår og bedre etterlever kravene som stilles, enn enkelte andre grupper utenlandske
arbeidstakere.
FHI anbefalte i oppdrag 343 en gradvis lemping av innreiserestriksjonene når systemene som reduserer risiko for
videre smitte, er godt implementert. Personer som hyppig krysser grensen mellom Norge og Sverige/Finland har
vært unntatt innreisekarantene i arbeidstiden gjennom store deler av pandemien, og har hatt krav om testing hver 7.
dag siden sommeren 2020. FHI utdypet i oppdrag 369 at det gjeldende testregimet i §6b er smittevernfaglig
tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppen. Dette gjelder også selv om det er forskjell i smittetrykk og
forekomst av ulike virusvarianter mellom landene.
Departementet skisserer at om lag 1 800 ikke-bosatte arbeidstakere fra Sverige og Finland hadde arbeidssted i en
norsk grensekommune i 4. kvartal i fjor, og dersom en inkluderer grensenære bykommuner, er antallet om lag 3000.
Å fjerne innreiserestriksjonene for denne gruppen av grensenære pendlere, og ikke for alle arbeidsreisende fra
Sverige, vurderes som smittevernmessig forsvarlig, og vil være i tråd med råd om en gradvis lemping av tiltak.

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling
I oppdragsteksten fra departementet er det anslått at gruppen grensegjengere og grensenære pendlere utgjør om
lag 3000 personer.
Helsedirektoratet støtter Folkehelseinstituttets vurdering, og at en kan åpne for et slikt omfang av grensependlere
fra Sverige og Finland med de vilkårene som gjelder i covid-19 forskriften 6b.
Som beskrevet tidligere vil det være testkapasitet til å håndtere at disse testes hver 7. dag.
Vi legger til grunn at innreiseregelverket definerer avgrensningen av denne gruppen grensenære pendlere.
I tidligere oppdrag om behovet for fortsatt strenge innreiserestriksjoner er det gjort en generell vurdering av
behovet for å videreføre restriksjoner og behovet for mindre inngripende tiltak som bør være på plass for å ivareta
smittevernet. Vurderingene er også gjort i lys av situasjonen på vurderingstidspunktet og de lempninger som er
planlagt, slik som f.eks. en snever unntaksordning for arbeidsreisende. Etter en konkret vurdering i oppdrag 369, og
sett hen til FHIs smittevernfaglige vurdering av gruppen og de risikoreduserende tiltak som ligger i kravene § 6 b,
vurderer vi at det vil være forholdsmessig å lette på innreiserestriksjoner for det estimerte omfanget av grensenære
pendlere.
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Ukesrapport uke 7 https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-foruke-7-15.02---21.02.21.pdf
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Tilleggsoppdrag til oppdrag fra HOD nr.
369 om grensependlere mellom
Sverige/Finland og Norge
24. Februar 2021

Oppdragstekst
Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag 369 om grensependlere mellom Norge og
Sverige/Finland. Når det gjelder svar på oppdragets del 1 bes det om en avklaring av at svaret fra
Helsedirektoratet og FHI betyr at etatene støtter at det kan gis unntak for innreiserestriksjoner for
grensependlere fra Sverige og Finland igjen med vilkårene som gjelder i covid-19 forskriften § 6b?
Hvis dette ikke er riktig forstått bes det om forslag til forsterkede smitteverntiltak som gjør det mulig å
prioritere å åpne for denne gruppen.
Frist: 24. februar kl 23:00
Kontaktpersoner i HOD: Tjaarke Hopen tjh@hod.dep.no 48003220 og Vegard Pettersen
vegard.pettersen@hod.dep.no

Folkehelseinstituttets vurdering
Både Sverige og Finland hadde høyere smittetrykk enn Norge i uke 71, men begge landene har
tidligere hatt høyere smittetrykk i perioder hvor Norge har tillatt innreise fra disse landene. FHI er
ikke kjent med at utbrudd som følge av importsmitte i denne gruppen har vært et spesielt problem.
Det er trolig at denne gruppen har bedre kjennskap til norsk språk og dermed forstår og bedre
etterlever kravene som stilles, enn enkelte andre grupper utenlandske arbeidstakere.
FHI anbefalte i oppdrag 343 en gradvis lemping av innreiserestriksjonene når systemene som
reduserer risiko for videre smitte, er godt implementert. Personer som hyppig krysser grensen
mellom Norge og Sverige/Finland har vært unntatt innreisekarantene i arbeidstiden gjennom store
deler av pandemien, og har hatt krav om testing hver 7. dag siden sommeren 2020. FHI utdypet i
oppdrag 369 at det gjeldende testregimet i §6b er smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere
smitterisiko for denne gruppen. Dette gjelder også selv om det er forskjell i smittetrykk og forekomst
av ulike virusvarianter mellom landene.
Departementet skisserer at om lag 1 800 ikke-bosatte arbeidstakere fra Sverige og Finland hadde
arbeidssted i en norsk grensekommune i 4. kvartal i fjor, og dersom en inkluderer grensenære
bykommuner, er antallet om lag 3000. Å fjerne innreiserestriksjonene for denne gruppen av
grensenære pendlere, og ikke for alle arbeidsreisende fra Sverige, vurderes som smittevernmessig
forsvarlig, og vil være i tråd med råd om en gradvis lemping av tiltak.
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