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Medlemsförslag 
om avskaffad tidsomställning i nordiska länder 

Förslag 
Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att i samband med ett upphörande av tidsomställningar låta harmonisering 
av tidszoner mellan Norge, Danmark, Sverige och Finland väga tyngst vid re-
formens genomförande 

Bakgrund 
En majoritet i EU-parlamentet har röstat ja till att avskaffa tidsomställningen mellan 
vinter och sommar från år . Beslutet kommer vara ett underlag i EU:s minister-
råd där den slutgiltiga lagstiftningen sedan avgörs. 
 
Varje EU-land får två år på sig att bestämma vilken tidszon de vill befinna sig i, och 
Europaparlamentet hoppas att länderna kan fatta sina beslut senast i april . 
 
För de nordiska länderna är det angeläget att inrättningen av tidzonerna inte leder till 
stora skillnader. Ett eftersträvansvärt mål vore därför att Finland, Sverige, Norge och 
Danmark kunde ingå i samma tidszon. Island, som är i GMT  har idag ingen tidsom-
ställning, för integrationen med Island bör dock hänsyn tas så att tidsavståndet inte 
utökas. 
 
Under ett informellt transportministermöte som hölls i slutet av oktober  gavs 
uttryck för en bred samsyn mellan EU-länder och EU-kommissionen att ett eventuellt 
avskaffande av tidsomställningar inte får ge upphov till ett ”lapptäcke” av tidszoner i 
EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU. 
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För Nordiska rådet bör frågans fokus på nordisk integration ställas centralt och ut-
göra ett inlägg gentemot nordiska ministerrådet. Med en harmoniserad tidszon i de 
nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland gynnas integreringen län-
derna emellan och visionen om Norden som världens mest integrerade region kom-
mer närmare. 
 
 
Røros den  augusti  

Mikael Staffas (Lib) 
Anna Kolbrun Arnadóttir (Mifl) 
Arman Teimouri (L)  
Bertel Haarder (V)  
Britt Lundberg (C)   
Grunde Almeland (V)  
Gudmundur Ingi  Kristinsson (Flf) 
Heidi Greni (Sp) 
Heli Järvinen (gröna) 
 

Ketil Kjenseth (V)  
Kjell-Arne Ottosson (KD) 
Linda Ylivainio (C)  
Magnus Ek (C)  
Outi Alanko-Kahiluoto (gröna) 
Rasmus Ling (MP) 
Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl)  
Willfred Nordlund (Sp) 

 


