Gränsöverskridande samarbete för att
underlätta ekonomisk aktivitet och
tillväxt i Norge och Sverige
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GRENSETJÄNSTEN NORGE-SVERIGE
Historiskt sett har det alltid varit stor aktivitet tvärs över gränsen mellan Sverige och Norge. Det har
varit livlig handel och stor pendling över gränsen i alla år. Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners och vice versa. Gränsen mellan Sverige och Norge är den längsta i Europa. Den sträcker sig över 161
mil från norr till söder och är dessutom EU:s yttre gräns.
Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge och en del av
STc ]^aSXbZP bP\PaQTcTc CYx]bcT] ½]P]bXTaPb Pe ¾TaP RT]caP[P \h]SXVWTcTa ^RW ^aVP]XbPcX^]Ta
i både Sverige och Norge, samt Nordiska Ministerrådet och de norska och svenska regeringarna.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, NAV, Länsstyrelsen i Värmland, Skatteverket, Skatteetaten,
Tullverket, Tollvesenet samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer är några av de parter som är
PZcXePX6aT]bTcYx]bcT]EX½]]bX<^a^Zd[XT]8]U^RT]cTa\Xcc_zVax]bT]
Grensetjänsten har till huvuduppgift att ta emot och behandla frågor från människor och företag som
har någon form av gränsöverskridande aktivitet. Samarbetet startade redan 1997 med gemensam
beT]bZ]^abZ PaQTcbUa\TS[X]V _z <^a^Zd[XT] 8SPV xa 6aT]bTcYx]bcT] Tcc ex[Ud]VTaP]ST X]U^a\Ptionscenter med kompetent personal och vi har ett stort sakkunnigt kontaktnät i olika myndigheter och
organisationer. Från att ha varit ett lokalt/regionalt informationskontor, har tjänsten utvecklats till att ge
bTaeXRTzcWT[PBeTaXVT^RW=^aVT8]U^a\PcX^]T]½]]bcX[[Vx]V[XVeXPfTQQcT[TU^]^RW_Tab^][XVcQTbZ

GR ÄNSR ÅDET
En samordnings- och samarbetsarena för myndigheter och organisationer i Norge och Sverige
Arbetsförmedlingen
ARKO
Bolagsverket
Brønnøysundregistrene
Eda kommun
Eidskog kommune
Fylkesmannen i lnnlandet
Företagarna
Försäkringskassan
Greater Copenhagen
Gränshinderrådet
Grensekomiteen Hedmark-Dalarna
Grensekomiteen Värmland-Østfold
Handelskammaren i Värmland
805
8]U^=^aST]
Kongelig norsk ambassade i Stockholm

lnnlandet fylkeskommune
LO Norge
LO Sverige
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Västra Götaland
MidtSkandia
Mittnordenkommittén
NAV
NHO
Nordiska ministerrådet
Nordiska rådet
Nordkalottens Gränstjänst
Norsk-Svensk Handelskammer
Pensionsmyndigheten
Regeringen (Sverige)

Region Dalarna
Region Värmland
Regjeringen (Norge)
Skatteetaten
Skatteverket
SMB Norge
Stortinget
Svenskt Näringsliv
Sveriges A-kassor
Sveriges Ambassad, Oslo
Sveriges Riksdag
Svinesundskommittéen
Tollvesenet
Tullverket
Västra Götalandsregionen
Øresunddirekt

FYRA VIKTIGA OMRÅDEN
INFORMATION
Grensetjänsten är en ”lots” för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande
PZcXeXcTc bz b^\ PaQTcT T[[Ta TcPQ[TaX]V <TS ST] Z^\_TcT]b ^RW STc \h]SXVWTcb]xceTaZ b^\ ½]]b
inom Grensetjänsten kan vi ge kunderna en generell sammansatt information.

GRÄNSHINDER
Att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet är en annan funktion
b^\ 6aT]bTcYx]bcT] WPa 5a Pcc [bP STbbP _a^Q[T\ ^RW Ua Pcc Uz T] bz TáTZcXe SXP[^V b^\ \Y[XVc
\T[[P]beT]bZP^RW]^abZP\h]SXVWTcTaWPaeXTcPQ[TaPcTcc6ax]bazS86ax]bazSTcST[cPa_Tab^]Ta
Uaz]\h]SXVWTcTa^RW^aVP]XbPcX^]Ta_zbeT]bZ^RW]^abZbXSP3TcaxáPbcezVz]VTa^\zaTcUaPccSXbZdcTaPSTWX]STab^\6aT]bTcYx]bcT]WPaXST]cX½TaPcXbXccSPV[XVPPaQTcTEXbbPWX]STaZP][bPbSXaTZc
av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

ARBETSMARKNAD
Grensetjänsten jobbar med gränsöverskridande rekrytering och arbetsmarknadsinformation till
PaQTcbVXePaTPaQTcbbZP]ST^RWZ^[[TV^aX^[XZP\h]SXVWTcTaEX½]]bQ[P]SP]]Pc_z_[PcbeXSaTZah
teringsmässor och informerar om möjligheter på arbetsmarknaden i Sverige och Norge.

SAMORDNING
Grensetjänsten är en viktig samordnare mellan myndigheterna i båda länderna, där Gränsrådet är ett
exempel på en gemensam arena för samarbete. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners olika
aktiviteter för kunder på teman så som socialförsäkring, skatt eller andra områden.

NORDISKT UPPDRAG
Grensetjänsten är en aktiv aktör i det nordiska gemensamma gränshinderarbetet där övriga informationstjänster och gränskommittéer ingår. Nordiska Ministerrådet är samordnare för detta gemensamma arbete och fungerar även som sekretariat för Gränshinderrådet som är ett politiskt tillsatt organ.
Gränshinderrådet har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom
Norden för såväl enskilda som företag.
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TEL: 0571-239 03

TEL: 62 83 21 00

info@gtm.nu | www.grensetjansten.com

