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Ställd av Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Till Sveriges och Danmarks regeringar 
 

Till Sveriges och Danmarks regeringar 

Skriftlig fråga 
om rätt till tjänstledighet för politiskt uppdrag från arbete i annat nordiskt 
land 
 

Den som bor i ett land och arbetar i ett annat har inte rätt till tjänstledighet för poli-

tiskt arbete i bosättningslandet. Detta kan vara ett hinder för att ta politiska upp-

drag.  

 
I de nordiska länderna finns regler om att förtroendevalda har rätt att få tjänstledigt 
från arbetet för att fullgöra politiskt uppdrag som de har valts till. Denna rätt gäller 
endast om personen bor, arbetar och utför politiska uppdrag i samma land. En gräns-
arbetare som blir förtroendevald i sitt bosättningsland har således inte motsvarande 
rätt till tjänstledighet i sitt arbetsland för att utföra sitt politiska uppdrag i bosättnings-
landet. 
 
Företrädare för Sverige, Danmark, Norge och Finland har under koordinering av Nor-
diska ministerrådets gränshinderrådssekretariat undersökt förutsättningarna för 
tjänstledighet för politiskt uppdrag i annat nordiskt land. 
 
På det nordiska informella kommunministermötet i Oslo den 14 augusti 2014 antog 
deltagarna en deklaration om att man vill verka för att underlätta för förtroendevaldas 
ledighet i Norden. 
 
Vem berörs av problemet? 
Detta hinder berör främst de personer som har politiska förtroendeuppdrag inom den 
grupp som dagligen pendlar eller veckopendlar över en nationsgräns. Totalt pendlar 
cirka 70 000 personer över en nordisk nationsgräns. Andelen med förtroendeuppdrag 
är förhållandevis liten, men den kan komma att öka framöver. 
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Förslag till lösning 
En gränsarbetare som är förtroendevald i bosättningslandet skulle kunna ges rätt till 
tjänstledighet för att fullgöra sitt uppdrag genom ändringar i nationell lagstiftning, 
som innebär att även förtroendevalda som arbetar i grannlandet berättigas ledighet. 
Ett alternativ eller kompletterande lösning som övervägs är bilaterala avtal. Rätten till 
ledighet skulle med en sådan lösning kunna utgå från arbetslandets tjänstledighetsreg-
ler.  
 

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har, som framgår ovan, arbetat med denna 

fråga i flera år nu, och har fått signalen att man ”ser på saken”. Med anledning av 

detta, önskar därför Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, som har an-

svar för bland annat arbetsmarknadsfrågor och frågor kring fri rörlighet i Norden, föl-

jande fråga: 

• Har Danmarks/Sveriges regering för avsikt att ändra sina lagar/regler/ingå ett 

avtal som gör det möjligt för arbetstagare i det ena landet att få tjänstledigt 

för politiskt uppdrag i grannlandet, på kommunal, regional, såväl som nat-

ionell nivå? 

• Om ja, hur ser tidplanen för slutförandet av en lösning på detta område ut?  
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