
 

 

 

     23. februar 2012 

 

Aftale om gæstemedlemsskab mellem Akademikerförbundet 

SSR (Sverige) og Dansk Socialrådgiverforening (Danmark) 

 

Undertegnede organisationer: Akademikerförbundet SSR (Sverige) og Dansk 

Socialrådgiverforening (Danmark) er blevet enige om nedenstående vilkår for gensidigt 

gæstemedlemsskab for medlemmer, der er jobsøgende eller i arbejde i nabolandet. 

Organisationen i hjemlandet, som medlemmet er registreret i, benævnes som 

afsenderorganisation og den, som gæstemedlemsskabet registreres i, benævnes som 

modtagerorganisation. Aftalen er gældende fra 1. april 2012. 

1. Et medlem kan antages som gæstemedlem i modtagerorganisationen, hvis 

medlemmet arbejder eller er jobsøgende i modtagerorganisationens hjemland og 

stadig er registreret som medlem i afsenderorganisationen. Dette forudsætter et 

aktivt medlemskab i afsenderorganisationen.  

Gæstemedlemsskabet betyder, at gæstemedlemmet opnår fulde rettigheder i 

modtagerorganisationen dog med de begrænsninger, der følger af punkt 4 og 7.  

 

2. Gæstemedlemsskab bliver tildelt et år ad gangen, dog maksimalt tre år. 

Forlængelsen sker automatisk, hvis der ikke meddeles om nogen ændringer i 

forudsætningerne for gæstemedlemsskabet. Ved udgangen af det tredje år af 

gæstemedlemskabet gøres medlemmet opmærksom på, at gæstemedlemskabet 

ophører, og at der skal tegnes et ordinært medlemskab i modtagerorganisationen 

for at opnå samme rettigheder som hidtil.  

Gæstemedlemsskabet ophører, når medlemmet ikke længere arbejder eller er 

arbejdssøgende i modtagerorganisationens hjemland. Eller når medlemskabet i 

afsenderorganisationen ophører.  

 



3. Anmeldelse af gæstemedlemsskabet gøres af afsenderorganisationen til 

modtagerorganisationen. Gæstemedlemmet skal opfylde de kriterier om 

uddannelse, som er gældende for modtagerorganisationens medlemskab.  

 

4. Gæstemedlemmet har samme fordele og rettigheder som 

modtagerorganisationens ordinære medlemmer, herunder modtager 

modtagerorganisationens tidsskrift. Gæstemedlemmet har dog ikke stemmeret og 

er ikke valgbar til modtagerorganisationens politiske organer.  

 

5. Gæstemedlemskabet er gratis for medlemmet, men forudsætter at medlemskabet 

i afsenderorganisationen er i kraft og at medlemskontingent til 

afsenderorganisationen er betalt. 

 

6. For medlemskab i arbejdsløshedskasse gælder respektive landes regler. For 

indkomstsikring i forbindelse med arbejdsledighed gælder respektive 

afsenderorganisationers regler. 

 

7. Såfremt et gæstemedlem er genstand for en arbejdsretlig problemstilling, som 

kræver behandling ved ekstern advokat, skal afsenderorganisationen inddrages i 

forløbet og der skal træffes aftale om, hvem der skal betale udgifter til advokat 

samt øvrige procesomkostninger. 

 

8. Aftalen er gældende indtil der indgås en ny aftale eller en af parterne opsiger 

aftalen. Aftalen kan opsiges med fire måneders varsel. Igangværende 

gæstemedlemskaber ophører samtidig med aftalens ophør.        
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