Gränsöverskridande samarbete för att
underlätta ekonomisk aktivitet och
tillväxt i Norge och Sverige

INFORMATION | GRÄNSHINDER | ARBETSMARKNAD | SAMORDNING

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
det nordiska samarbetet. Tjänsten finansieras av flera centrala myndigheter och organisationer
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
aktiva i Grensetjänsten. Vi finns i Morokulien Infocenter, mitt på gränsen.
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
svensk-norsk arbetsförmedling på Morokulien. Idag är Grensetjänsten ett välfungerande informationscenter 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
service åt hela Sverige och Norge. Informationen finns tillgänglig via webb, telefon och personligt besök.

GR ÄNSR ÅDET
En samordnings- och samarbetsarena för myndigheter och organisationer i Norge och Sverige
A-kassornas Samorganisation
Arbetsförmedlingen
ARKO
Bedriftsforbundet
Den Norske Ambassaden i Stockholm
Eda kommun
Eidskog kommune
Fylkesmannen i Hedmark
Företagarna
Försäkringskassan
Greater Copenhagen and Skåne Committee,
(fd, Öresundkomiteen)
Gränshinderrådet
Gränskommittén Hedmark-Dalarna
Gränskommittén Värmland-Østfold
Handelskammaren i Värmland

Hallå Norden
Hedmark Fylkeskommune
IAF
LO Norge
LO Sverige
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Dalarna
MidtSkandia
Mittnordenkommittén
NAV
NHO
Nordic Innovation
Nordiska Ministerrådet
Nordiska Rådet
Nordkalottens Gränstjänst
Norsk-Svenska Handelskammaren

Pensionsmyndigheten
Regjeringen (Norge)
Regeringen (Sverige)
Region Dalarna
Region Värmland
Skatteetaten
Skatteverket
Stortinget
Sveriges Riksdag
Sveriges Ambassad, Oslo
Svenskt Näringsliv
Svinesundskommittén
Tollvesenet
Tullverket
Västra Götalandsregionen
Öresunddirekt

FYRA VIKTIGA OMRÅDEN
INFORMATION
Grensetjänsten är en ”lots” för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande
aktivitet så som arbete eller etablering. Med den kompetens och det myndighetsnätverk som finns
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
som Grensetjänsten har. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt
mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd. I Gränsrådet deltar personer
från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida. De träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. Vissa hinder kan lösas direkt
av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

ARBETSMARKNAD
Grensetjänsten jobbar med gränsöverskridande rekrytering och arbetsmarknadsinformation till
arbetsgivare, arbetssökande och kollegor i olika myndigheter. Vi finns bland annat på plats vid rekryteringsmässor 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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MOROKULIEN INFOCENTER
FREDSGATAN 1
673 93 MOROKULIEN
SVERIGE

MOROKULIEN INFOCENTER
ARKOVEGEN 3561
2240 MAGNOR
NORGE

TEL: 0571-239 03

TEL: 62 83 21 00

info@gtm.nu | www.grensetjansten.com

