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Høring - forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av 
utenlandske arbeidstakere i Norge – Ref: 11/501 SL CHD/KR 

Remissvar från Nordiska rådet  

Nordiska rådet har fått förslaget från norska Finansdepartementet till 
ändringar i reglerna om folkbokföring av utländska arbetstagare i Norge på 
remiss. Ärendet har behandlats i de tre för ärendet berörda utskotten; 
Medborgar- och konsumentutskottet, Näringsutskottet och Välfärdsutskottet. 
 
Generellt välkomnas förslaget till ändringar i folkbokföring av utländska 
arbetstagare i Norge då det underlättar den fria rörligheten i Norden. 
Nordiska rådets konsulterade utskott pekar också på vikten av att förslaget 
inte skapar några nya gränshinder i Norden. 
 
Medborgar- och konsumentutskottet har tidigare påtalat problematiken 
kring folkbokföring för nordiska medborgare vid tillfällig vistelse i andra 
nordiska länder, och välkomnar förslaget som ur medborgarsynpunkt 
möjliggör för en nordisk medborgare att bo i ett nordiskt land och arbeta i ett 
annat nordiskt land. Medborgar- och konsumentskottet betonade vikten 
av att underlätta fri rörlighet inom Norden och underströk vikten av 
att medborgarnas rättigheter tas tillvara.  
 
Näringsutskottet ansåg att förslaget på sikt kommer att gynna mobiliteten av 
arbetskraft, framför allt mellan Sverige och Norge, men att sammanboende 
utan barn även bör vara omfattade av denna regel. Den juridiska formen för 
hur människor har valt att leva tillsammans ska inte vara styrande för att 
omfattas av detta regelverk. 
 
Välfärdsutskottet var positivt till förslaget; att rättigheter blir 
tillvaratagna, med särskild fokus på arbetsliv, pensioner och 
socialförsäkring i Norden – för att säkra mobilitet i Norden och i 
arbetet mot gränshinder. 
 
Välfärdsutskottet poängterade samtidigt att det är komplicerat att 
förhålla sig till remissunderlag från ett annat land, då de folkvalda 
inte har någon översikt över om det som blir bestämt skapar nya 
gränshinder för ett annat land i Norden.  
 
Här har Välfärdsutskottet en uttalad politik att man skall be sin 
respektive nationella regering, och land som lägger fram ett ärende, 
om att analysera om lagändringar i ett land skapar nye gränshinder 
för ett annat nordiskt land. 
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Nordiska rådet hoppas att ovanstående synpunkter beaktas i ärendets 
fortsatta beredning. 

 

Med vänlig hälsning 
Nordiska rådet 

Jan-Erik Enestam 
Rådsdirektör/ 
Secretary general 
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