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G RE N SE R ÅDET
En samordnings- og samarbeidsarena for myndigheter og organisasjoner i Norge og Sverige. 

GRENSETJÄNSTEN NORGE-SVERIGE
Historisk sett har det alltid vært stor aktivitet over grensen mellom Norge og Sverige. Det har 
vært livlig handel og mye pendling på tvers av riksgrensen i alle år. Sverige er en av Norges viktigste  
handelspartnere og tvers om. Grensen mellom Norge og Sverige er den lengste landegrensen i Europa.  
Den strekker seg over 161 mil fra nord til sør. Dessuten er dette også EU:s yttergrense.

Grensetjänsten er et grenseoverskridende samarbeid mellom Norge og Sverige, og er en del av det 
nordiske samarbeidet. Tjenesten finansieres av flere sentrale myndigheter og organisasjoner i både Sverige 
og Norge, i tillegg til Nordisk Ministerråd og begge lands regjeringer. Arbetsförmedlingen, NAV, Läns-
styrelsen i Värmland, Försäkringskassan, Skatteetaten, Skatteverket, Tollvesenet, Tullverket, samt arbeids- 
tager- og arbeidsgiverorganisasjoner er noen av de partene som er aktive i Grensetjänsten. Vi holder til i  
Morokulien Infocenter, midt på grensen.

Grensetjänsten sin hovedoppgave er å ta i mot og behandle spørsmål fra mennesker og bedrifter som 
har noen form for grenseoverskridende aktivitet. Samarbeidet startet allerede i 1997 med felles norsk- 
svensk arbeidsformidling på Morokulien. I dag er Grensetjänsten et godt fungerende informasjons- 
senter med kompetent personale. Fra å være et lokalt/regionalt informasjonskontor, har tjenesten  
utviklet seg til å gi service til hele Norge og Sverige. Behovet for grenseoverskridende informasjon 
vokser, noe som vises i økende antall henvendelser til informasjonssenteret Grensetjänsten.
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INFORMASJON
Grensetjänsten er en ”los” for personer og bedrifter som skal ha noen form for grenseoverskridende 
aktivitet, for eksembel arbeid eller etablering av virksomhet. Med den kompetansen og det myndighets-
nettverket som finnes i Grensetjänsten kan vi gi en helhetlig informasjon til våre kunder.

GRENSEHINDRE OG FORENKLINGER
En annen funksjon som Grensetjänsten har, er å  løse hindre eller problemer som er relatert til 
grenseoverskridende aktiviteter. For å løse disse problemene, og for å få en mest mulig effektiv dialog 
mellom norske og svenske myndigheter, har vi etablert forenklingsgrupper for både næringsliv- og 
individrelaterte spørsmål. I tillegg til disse gruppene finnes vårt veletablerte Grenseråd mellom 
Sverige og Norge, der problemer og forenklinger gjøres rede for og prioriteres. 
På nordisk nivå samarbeider vi med de øvrige regionale informasjonstjenestene og Info Norden.
Rapportering av dette arbeidet går til Nordisk Ministerråd og det nordiske Grensehinderrådet.
Noen hindre løses direkte av myndighetene, andre krever politisk behandling.

ARBEIDSMARKED
Grensetjänsten arbeider med grenseoverskridende rekruttering og arbeidsmarkedsinformasjon til 
arbeidsgivere, arbeidssøkende og kollegaer i ulike myndigheter. Vi deltar blant annet på rekrutterings-
messer og gir informasjon om muligheter på arbeidsmarkedet i Sverige og Norge.

SAMORDNING
Grensetjänsten er en viktig samordner mellom myndighetene i begge land. Vi har aktiviteter innefor          
aktuelle fagområder. I tillegg er Grenserådet et aktivt forum hvor begge lands myndigheter og 
organisasjoner samarbeider tett. 

NORDISK OPPDRAG
Grensetjänsten er en aktiv aktør i det felles nordiske grensehindersarbeidet, der øvrige informasjons-
tjenester og grensekomiteer inngår.  Nordisk Ministerråd samordner dette arbeidet og fungerer også 
som sekretariat for Grensehinderrådet. Grensehinderrådet er et politisk tilsatt organ, som har fått de 
nordiske regjeringenes oppdrag, å øke den frie rørligheten i Norden, for enkeltpersoner og bedrifter. 

VÅRE FIRE VIKTIGSTE FAGOMRÅDER
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