
Gränsmöjligheter  
- en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs 

norsk-svenska gränsen 

GRÄNS
MÖJLIGHETER



OM PROJEKTET

Gränsmöjligheter är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad 
gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Detta för 
att möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag längs 
hela norsk-svenska gränsen. Projektet finansieras genom Interreg 
Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande sam-
arbete. Målen är bland annat att: 

• Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan   
hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.

• Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet 
längs hela norsk-svenska gränsen.

• Riva mentala gränshinder genom att informera små- och  
medelstora företag om möjligheterna, istället för problemen, med 
att arbeta gränsöverskridande.

• Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för 
näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen med hjälp av struk-
turerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de 
befintliga gränskommittéerna. 

Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen 
Värmland, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, 
Svinesundskommittén, Grensetjänsten Norge-Sverige och gränskom-
mittéer i båda länderna. Grensetjänsten Norge-Sverige medverkar aktivt 
i projektet genom Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och 
NAV. Utöver det närmaste partnerskapet kommer samarbete att bedri-
vas med Nordiska Ministerrådet samt en rad övriga aktörer som jobbar 
med näringslivsfrågor.



Arbetsförmedlingen 
Kjell Olsén, kjell@gtm.nu 
Mittnordenkommittén 
Romana Culjak, romana.culjak@lvn.se 
NAV 
Trond Erik Grundt, trond.erik@gtm.nu 
Västra Götalandsregionen 
Olof  Jonäng, olle.jonang@vgregion.se 
Östfold fylkeskommune 
Trine Moe, tristo@ostfoldfk.no 

MEDFINANSIÄRER

MEDSÖKANDE PARTNER
Fylkesmannen i Hedmark  
Erik Haugen, FMHEEHA@fylkesmannen.no 
Svinesundskommittén 
Annika Daisley, annika.daisley@svinesundskommitten.com

PROJEKTÄGARE

TID
1 september 2016 - 31 augusti 2019

BUDGET
ca 1,4 miljoner euro

Sverige: Länsstyrelsen Värmland 
Katarina Nordmark, katarina.nordmark@lansstyrelsen.se 
Norge: Hedmark fylkeskommune 
Kjell Vaagen, kjell.vaagen@hedmark.org

FAKTA



 

Länsstyrelsen Värmland 
Katarina Nordmark (svensk projektledare) 
Tfn: +46 10 224 73 94, katarina.nordmark@lansstyrelsen.se 
 
Mikael Sondell (Grensetjänsten)  
Tfn: +46 70 979 51 68, mikael@gtm.nu

Hedmark fylkeskommune 
Kjell Vaagen (norsk projektledare) 
Tfn: +47 414 999 85, kjell.vaagen@hedmark.org

KONTAKT

Gränsen mellan Norge och Sverige. Projektgruppen framför fredsmonumentet i Moro-
kulien, september 2016.


