Öka affärsmöjligheterna mellan Norge & Sverige!
Projekt Gränshinder för näringslivet.
BAKGRUND
En väl fungerande gränsregional arbetsmarknad är en förutsättning för att kunna dra nytta av gränsregionernas
potential för att skapa dynamik, integration, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Statistik visar på en omfattande
rörelse över riksgränsen som dessutom är EU:s yttre gräns. Det gäller handel, arbetspendling, export/import,
service till företag, m.m. Trots denna omfattande gränsövergång visar analyser att gränsen är ett hinder i olika
avseenden.
Det finns idag många existerande gränshinder och det uppkommer ständigt nya som försvårar arbetspendling,
näringsutövning och integration mellan Sverige och Norge. Arbetet med att uppmärksamma och reducera
gränshinder är ett arbetsområde som är ständigt återkommande.
Redan idag finns en informationstjänst, Grensetjänsten i Morokulien, som arbetar med information och
utredningsverksamhet för i första hand fysiska personer och i andra hand för juridiska personer.
Gränskommittén och Østfold fylkeskommune har erhållit resurser från bl. a. Nordic Innovation och Interreg för
att utreda och lämna förslag till åtgärder när det gäller gränshinder för juridiska personer.
Det finns ofta ett samband mellan fysiska och juridiska personer när det gäller gränshinder och därför är
Grensetjänsten, Öresunddirekt m.fl. viktiga samarbetspartners när det gäller projektets uppdrag.
SYFTE
Projektet ”Gränshinder för näringslivet" ska verka för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige
och Norge för att underlätta för affärer och människor och därmed stimulera utveckling och tillväxt i
gränsregionen.
Syftet är också att undersöka möjligheten att etablera en informationstjänst i Svinesund med fokus på
näringslivsfrågor i nära samarbete med Grensetjänsten i Morokulien.
Projektet skall även verka för att politiker på olika nivåer har kunskap och kännedom om den potential för
tillväxt som finns i gränsregioner om gränshinder av olika slag kan minimeras.
UPPDRAG
 Kartlägga, ta bort och/eller minska gränshinder för i första hand näringslivet mellan Sverige och Norge.
 Kartlägga bransch- och rådgivningsorganisationer/företag som arbetar över svensk-norska gränsen.
 Arrangera utbildningar, seminarier och mötesplatser.
 Stärka samarbetet mellan informationstjänsterna i Norden.
 Utreda möjligheten att etablera en informationstjänst "Grensetjänsten-Svinesund" i regionen Østfold och
Västra Götaland, nära sammankopplad med "Grensetjänsten-Morokulien".
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 Vidareutveckla samarbetet med Öresundskomiteen, Nordiska ministerråd, Gränshinderforum, Nordic
Innovation m.fl.
 Utreda förutsättningarna för ett utvidgat Grenseråd för Sverige-Norge gränsen.

ORGANISATION
Projektägare: Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och Østfold fylkeskommune.
Styrgrupp:

Representanter från Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen,
Fyrbodals kommunalförbund, Öresundskomiteen, ARKO och Grensetjänsten – Morokulien.

Arbetsgrupp:

Gränskommittén, Østfold Fylkeskommune, ARKO, Grensetjänsten - Morokulien, Tollregionen Øst,
Tullverket, Nordic Innovation, Aremark, Hvaler, Halden, Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Företagarna,
Bedriftsforbundet – avd Østfold, KGH Customs Services AB, Tollkonsult AS och Ecus AB.

Projektledare: Annika Daisley, Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland
Projektet har bildat temagrupper inom fyra områden:
1.
2.
3.
4.

Näringsliv
Tull & skatt
Arbetstagare & organisationer
Samarbete & information

Projektet innehåller kortsiktiga och konkreta arbetsuppgifter som inventering av gränshinder samt
undanröjande/minimerande av dessa. Dessutom omfattas projektet av långsikta uppgifter som att lämna förslag till
hur information om handel av varor/tjänster kan ske på smidigaste sätt över gränsen och, inte minst hur detta
arbete förankras hos berörda myndigheter.

TIDPLAN
Projektet sträcker sig fram till 2014-06-30. Under projektets gång kommer informationsmöten, seminarier etc.
att hållas.

INFORMATION, KONTAKT
Information om projektet finns på www.granskommitten.com. Vid eventuella frågor kontakta;
Annika Daisley
Projektledare
Gränskommittén
Telefon: +46 (0)733 – 35 85 12
Mail: annika.daisley@fyrbodal.se
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