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• Regionreformen i Norge skaper nye utfordringer. 

• Anders Eide, UD; Det nordiske samarbeidsklimaet er bedre enn noen gang. Og det er bra – da 
det rører seg noen mørke skyer på den internasjonale arenaen. 

• Den norsk-svenske landegrensen er den lengste landegrensen mellom to land i Europa. 

• Vi har mer enn 5000 svenske ansatte i norske foretak 

• Viktig at vi bruker Grensetjänsten som en ressurs i grenseregionale spørsmål – et verktøy for 
privatpersoner og næringslivet. https://www.grensetjansten.com/ 

• Prosjekt Grensetjänsten;» Forenklinger» – se på mulige forenklinger innen ulike områder, eks. 
logistikk, samarbeidsområder osv. Utredning pågår for eksempel når det gjelder 
ambulansetjeneste over grensen. Sverige har krav for sykepleierutdanning, mens i Norge 
kreves paramedic-utdanning.  Förenklingsgruppen Norge-Sverige; En gruppe som er tilsatt av 
Grenserådet for å arbeide med forenklinger mellom landene, (det som ikke anses som 
grensehinder), for eks. forenklinger av blanketter. I gruppen sitter representanter fra 
Grensetjänsten og personer som arbeider operativt og kundeorientert i ulike myndigheter. 
Gruppen møtes to-tre ganger per år. 

• Nordisk Ministerråd arbeider med en ny visjon 2030. Fokus på et grønt samfunn, veien mot 
nullutslippssamfunnet, sosial bærekraft, klimasmarte løsninger, innovasjon og 
konkurransekraft. «Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region». 

• Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske 
regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og 
foretak. Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014. 

• Nordregio om demografisk sårbarhet, rapport 2019; «Demografisk sårbarhet. En gemensam 
utmaning för kommunerna längs riksgränsen mellan Norge och Sverige». Norge og Sverige har 
mange av de samme demografiske utfordringene. Generelt sett har en Norden en positiv 
befolkningsutvikling med en økning på 8,1%, sammenliknet med EU’s 2,4% under samme 
periode. En forklaring er innvandring. Det er hovedsakelig de store byene som kan forvente 
befolkningsvekst. Generelt sett øker den demografiske sårbarheten med aldrende befolkning 
og urbanisering. Er det mulig å utvikle en større arbeidsfordeling av samfunnstjenester 
mellom grensekommunene, for å håndtere den demografiske utviklingen? Dette spørsmålet 
har blitt diskutert over tid av det svensk-norske samarbeidsfondet, og på bakgrunn av det 
Nordregio i oppdrag å utarbeide denne rapporten.  

• DIS (Prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd) står for Digitalt Innrapporteringssystem og 
samarbeidsverktyg.  

• Det nordiske skattesamarbeidet har også en egen hjemmeside: https://www.nordisketax.net/ 
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