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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 
om avskaffad tidsomställning i nordiska länder 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att I samband med ett eventuellt beslut om att fastställa fasta tidszoner och 

frångå växlingen mellan sommartid och vintertid, samordna detta inom Nor-

den och Baltikum, så att, i första hand, fastlands-Norden (inklusive Åland), 

och helst även de baltiska staterna, väljer att hamna i en och samma tidszon, 

och att i andra hand tillse att tidsskillnaderna inom Norden inte ökar ytterli-

gare. 

Bakgrund 

Mittengruppen i Nordiska rådet har inkommit med ett medlemsförslag om avskaffad 

tidsomställning i de nordiska länderna, med fokus på att fastlands-Norden väljer likt 

och att tidsavståndet inom Norden inte ökar ytterligare. 

 

En majoritet i EU-parlamentet har röstat ja till att avskaffa tidsomställningen mellan 

vinter och sommar från år 2021. Beslutet kommer vara ett underlag i EU:s minister-

råd där den slutgiltiga lagstiftningen sedan avgörs. Varje EU-land får därefter två år 

på sig att bestämma vilken tidszon de vill befinna sig i. Europaparlamentet hoppades 

att länderna skulle fatta sina beslut senast i april 2020, men så har det inte blivit. Dis-

kussionerna har kört fast, och varken Kroatien eller Tyskland har under sina ordfö-

randeskap i EU har haft frågan på dagordningen. 

 

För de nordiska länderna är det angeläget att inrättningen av tidzonerna inte leder till 

att tidsavståndet inom Norden ytterligare ökar. Ett eftersträvansvärt mål vore därför 

att Finland (inklusive Åland), Sverige, Norge och Danmark kunde ingå i samma tids-

zon. Det skulle vara gynnsamt för såväl arbetspendlingen över gränserna, sjöfartstra-

fiken (inte minst färjetrafiken mellan Sverige och Finland, via Åland), samt för sam-

handeln inom Norden i stort, om det inte fanns någon fördyrande tidsskillnad mellan 

länderna. Island, som är i GMT 0 har idag ingen tidsomställning. För integrationen 

med Island och övriga Atlantnationer i Norden bör dock hänsyn tas så att tidsavstån-
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det inte utökas ytterligare. Det vore även positivt om de baltiska staterna väljer att 

tillhöra samma tidszon som fastlands-Norden. 

 

Under ett informellt transportministermöte som hölls i slutet av oktober 2018 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. 

Samma inställning har Nordiska rådet mottagit som svar på en skriftlig fråga till de 

nordiska regeringarna, där dessa ombetts redogöra för sina överväganden. Av dessa 

svar har det även framkommit att regeringarna i Norden gör olika överväganden och 

att man utrett frågan olika mycket i de olika länderna. Både permanent sommartid 

som permanent vintertid har sina fördelar. Ytterst är det en politisk fråga. För att 

trycka på ur ett nordiskt perspektiv har Nordiska rådets utskott för tillväxt och ut-

veckling därför skrivit ett brev till de nordiska regeringarna, där man betonar önsk-

värdheten av att de nordiska fastlandsregeringarna (inklusive Ålands) väljer att till-

höra en och samma tidszon, när och om det blir en övergång till fasta tider inom 

EU/EES 

 

Enligt Nordiska rådet bör regeringarna fokusera på nordisk integration och den sam-

hällsekonomiska nytta som följer av att tillhöra samma tidszon. Med en harmonise-

rad tidszon i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland (inklusive 

Åland) gynnas integreringen länderna emellan och visionen om Norden som världens 

mest integrerade region kommer närmare ett förverkligande. 

Utskottets synpunkter 

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden, har behandlat frågan. Ut-

skottet har, som ovant nämnts, sänt en skriftlig fråga till de nordiska länderna, för att 

dels fråga om det finns en nordisk dialog i frågan, samt för att höra vilka övervägan-

den respektive land gör i frågan. Utskottet har även sänt ett brev till regeringarna, 

med en uppmaning om att välja att tillhöra en och samma tidszon (Danmark, Fin-

land, Norge, Sverige och Åland), om det blir aktuellt med en fast tidszonindelning i 

EU/EES. Även de baltiska staterna bör med fördel ingå i samma zon som fastlands-

Norden.  

 

Utskottet har även varit i dialog med Europaparlamentets rapportör i frågan, svenske 

Johan Danielsson. 
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