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NORDKALOTTENS GRÄNSTJÄNST 
Ett namn två kontor 
 
Nordiska ministerrådet har beviljat en halv miljon danska kronor årligen för etablering av 
eninformationstjänst på Nordkalotten för 3 års perioden 2011-2013. Nordkalottrådet har ansvaret för 
verksamheten som syftar till att bygga och driva en gränsrådgivningstjänst mellan Sverige och Finland i 
HaparandaTornio och en mellan Norge och Finland i Skibotn.  
 
Nordkalottens Gränstjänst är den enda nordiska informationstjänst som har ett multilateralt 
verksamhetsområde. Nordkalotten erbjuder en nationella kund- och rådgivningstjänster i Finland,  
Sverige och Norge.  
 

 

Nordkalottrådet koordinerar verksamheten i samarbete med 
en styrgrupp som består av 12 representanter från Nordiska 
Ministerrådet, näringslivet, Arbetsförmedlingen, 
gränskommittéer och regionala myndigheter. Styrgruppen 
har haft 4 möten under 2013.  
 
Styrgruppsmöte i Torneå Stadhus 2013-02-11 
Birgitta Tamminen, Provincia Bothniensis 
Paula Mikkola, Nordkalottrådet 
Claes Håkansson, Nordiska Ministerrådet 
Jakob Schmidth, Nordiska Ministerrådet 
Riitta Leinonen, Nordkalottens Grensetjeneste 
Höger: Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten 

 
 
HaparandaTornio kontor 
 
HaparandaTornio kontoret har haft nästan 2000 kundkontakter under perioden 2013-01-01 – 12-31, 60 %  
av kontakterna kom från Finland och 40 % från Sverige, flest kontakter kom inom närområdet Norrbotten  
och finska Lappland. Nästan 40 privatpersoner besökte Nordkalottens Gränstjänst kontor i Torneå. Mest 
frågor och problem hade privatpersoner med sina arbetslöshets-, social- och sjukförsäkringar men även  
med finansiering av utbildning, pensioner etc.  
 
Kontakter från näringslivet fördubblades från 67 (2012) till 117 kontakter under 2013. Glädjande var att 
kontakter kom även från södra Sverige och södra Finland ända upp till Kiruna och Kilpisjärvi. Företags-
frågor gällde bl.a. etableringar till grannland, olika skatter och tillstånd samt licenser. Nordkalottens 
Gränstjänst arbetade aktivt med Torneås och Haparandas nya Resecenters gränshinderfrågor.  Kontoret 
informerade löpande Gränshinderforum och kontaktpersoner i både Sveriges och Finlands utrikes- 
ministerier. Resecenters frågeställningar innehöll frågor från Matkahuolto Oy och från företagare som  
driver verksamheten, från början innehöll listan 13 problemställningar och i slutet av 2013 fanns  
fortfarande några frågor under arbete.  
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Från och med i början av verksamhetsåret 2013 har Nordkalottens Gränstjänst varit synlig med egen  
sida i det sociala mediet Facebook. Närapå 200 personer har gillat sidan, även besökarantalet på vår  
webbsida ökade, beaktansvärt är att de flesta besökarna kom från Helsingfors och Stockholm området.  
 
Skibotn kontor 
 
Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn hadde sitt andre driftsår i 2013. Tjenesten har vært etablert i 
midlertidige kommunale lokaler og med turistinformasjonen i Storfjord. Under perioden 2013-01-01  
– 2013-12-31 har Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn kontor hatt totalt 162 kundekontakter; 106 
privatpersoner, 38 næringsdrivende og 18 organisasjoner/ myndighetskontakter. Kontoret har medvirket  
ved flere forskjellige informasjonsmøter, messer samt temadager. 
 
Prosjektlederen har 50 % stilling og er ansatt i Storfjord kommune. Dette har vært en altfor liten  
bemanning og derfor kan kontoret dessverre ikke yte full god service ovenfor privatpersoner og spesielt  
ikke ovenfor næringslivet. Det er nødvendig med større personalressurser for å kunne gjøre oppgavene 
skikkelig. Derfor ble det i 2013 innledet et samarbeidsprosjekt med NAV Troms og lokalkontoret i  
Storfjord om opprettelse av egen NAV-stilling i tilknytning til Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn.  
I desember 2013 innvilget Arbeidsdirektoratet øremerkede midler til en prosjektstilling i NAV. Denne 
stillingen skal samlokaliseres med Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn og den besettes i løpet av våren 
2014.  
I tillegg har Storfjord kommune søkt om drifts- og lønnsmidler for 2014-2015 fra Troms fylkeskommune. 
Søknaden er innvilget og vil bidra til større personellressurser. 
 

1. RÅD OCH VÄGLEDNING 
 
Nordkalottens Gränstjänst besvarar alla frågor som inkommer. Rådgivning och vägleding sker via  
personliga kontakter, telefon, e-post och via egen webbsida. Målsättningen har från start varit att 
Nordkalottens Gränstjänst besvarar av alla mottagna frågor och under de två första verksamhetsåren har 
kontoren uppfyllt denna målsättning.  
 
HaparandaTornio kontor 
 
Under perioden 2011-11-01 – 2012-12-31 har Nordkalottens Gränstjänst i Torneå haft totalt 1781 
kundkontakter från 397 privatpersoner, 117 företagare och 374 organisationer eller myndigheter. Kontoret 
har medverkat vid olika informationstillfällen, mässor och temadagar där personalen har presenterat 
verksamheten och förmedlat aktuell information om verksamheten över gränsen. Totalt 900 personer har 
erhållit information eller rådgivning. 
 
Skibotn kontor 
 
Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn hadde sitt andre driftsår i 2013. Tjenesten har vært  etablert i 
midlertidige kommunale lokaler og med turistinformasjonen i Storfjord. I 2013 har Nordkalottens 
Grensetjeneste Skibotn kontor hatt totalt 162 kundekontakter og kontoret har medvirket ved flere  
forskjellige informasjonsmøter, messer samt temadager. 
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Prosjektlederen har 50 % stilling og er ansatt i Storfjord kommune. Dette har vært en altfor liten  
bemanning og derfor kan kontoret dessverre ikke yte full god service ovenfor privatpersoner og spesielt  
ikke ovenfor næringslivet. Det er nødvendig med større personalressurser for å kunne gjøre oppgavene 
skikkelig. Derfor ble det i 2013 innledet et samarbeidsprosjekt med NAV Troms og lokalkontoret i  
Storfjord om opprettelse av egen NAV-stilling i tilknytning til Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn. I 
desember 2013 innvilget Arbeidsdirektoratet øremerkede midler til en prosjektstilling i NAV. Denne 
stillingen skal samlokaliseres med Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn og den besettes i løpet av våren 
2014. I tillegg har Storfjord kommune søkt om drifts- og lønnsmidler for 2014-2015 fra Troms 
fylkeskommune. Søknaden er innvilget og vil bidra til større personellressurser. 
 
1.1 Privatpersoner 
 
HaparandaTornio kontor 
 
Under verksamhetsåret 2013 har 397 privatpersoner tagit kontakt med Nordkalottens Gränstjänst via  
telefon (154 kontakter), e-post (204 kontakter) och personliga besök (39 bokade tider). De vanligaste 
frågorna har berört arbetslöshets-, social- och sjukförsäkringar, beskattning, pension, flytt, utbildning och 
studiefinansiering samt sjukvård. Även frågor om nya patientdirektiven började komma i slutet av 
verksamhetsåret 2013 då Sverige började tillämpa direktivet från oktober 2013. Andra frågor som kom in  
var: olika tillstånd och licenser bl.a. jaktlicens, A1-intyg, vuxenstudier mm.  Under 2013 kom 60 % av 
frågorna kom från Finland och 40 % från Sverige 2013.  
 
Många kunder har fått direkt rådgivning och/eller vägledning, men en del frågor har krävt noggrannare  
analys och kartläggning. Svåra frågor har varit t.ex. arbete i två länder (A1), tillfällig timanställning samt 
familjeförmåner. En del av kunderna har även behövt hjälp med tolkning av myndighetsbeslut på grund  
av språkproblem.  
 
Skibotn kontor 
 
Under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 har Nordkalottens Grensetjeneste Skibotnkontor hatt 106 
henvendelser fra privatpersoner. Det har vært særdeles mange henvendelser fra en bestemt byggeplass  
i midt-Norge; i disse saker ble flere myndigheter ble koblet inn; Arbeidstilsynet, politi, skatteetat,  
kommune. Det handlet om en finsk underentreprenør som utnyttet de ansatte grovt i forhold til 
arbeidsavtaler/lønn/arbeidstid/ferie- og sykepenger, etc. 
 
De fleste henvendelsene ellers har vært innen følgende områder: 

• Arbeidsrettslige forhold 
• ID-kontroll-folkebokføring/skattekort 
• Dagpenger ved arbeidsløshet og permitteringer 
• Sosial – og sykeforsikringer, beskatning, pensjon, flytting, dødsfall/arv 

 
Mange av kundene har fått direkte rådgivning/veiledning, men en del av henvendelsene har krevd mer 
kartlegging og kontakt med rette myndigheter; spesielt NAV. En del av kunder har hatt behov for  
oversetting og bistand til telefoner pga. språkproblemer. 
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1.2 Näringslivet 
 
HaparandaTornio kontor 
 
Gränstjänstkontoret i Torneå har registrerat 117 företagskontakter under 2013, vilket är en fördubbling 
jämfört med 2012. Av dessa har 24 varit telefonkontakter, 80 e-post och 13 besök. De vanligaste frågorna 
från näringslivet gäller företagsformer, etablering av företag i ett annat land, bokföring, finansiering, 
kontaktnätverk, beskattning och moms samt rekrytering. Gränstjänsten arbetar i nära samarbete med 
företagarorganisationer, handelskammare och tillväxtenheter både i Finland och i Sverige. Ett mycket 
uppskattat arbetsätt har varit att anordna s.k. rundabordssamtal där företagare har haft möjlighet att träffa 
tjänstemän från båda länder.  
 
 
 
Uppskattningsvis kan man säga att fler företagskontakter 
kom från finska sidan än från Sverige. En orsak till 
ökningen är att Nordkalottens Gränstjänst medverkade vid 
flera informationsträffar för företag samt gjorde en 
kartläggning ”Gränshinder för näringslivet i Barents” 
tillsammans med Företagarna i Norrbotten, Företagarna i 
Lappland och Tornedalsrådet. 
 
 
 

 

Skibotn kontor 
 
Kontoret til Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn har hatt 38 bedriftskontakter under perioden  
2013-12-01 – 2013-12-31. Av disse 21 telefonkontakter, 11 via e-post og 6 besøk.  
Vanligste spørsmål fra næringslivet har vært innen følgende områder: 

• oppstart og registrering av bedrift, selskapsformer, bokføring 
• finansiering, kontaktnettverk 
• beskatning, mva., skattekort 
• rekruttering 

Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn arbeider nært sammen med næringslivsorganisasjoner,  
handelskamre og utviklingsaktører i Norge, Finland og Sverige. 
 
1.3 Organisationer  
 
HaparandaTornio kontor 
 
Antalet organisations- och myndighetskontakter har varit 374 nästan lika många som 2012.  De flesta 
kontakterna har skett via e-mail (294 st) och via telefon (63 st). Tornio kontoret har haft 17 tjänstemän på 
besök och vid dessa möten har man gått igenom regeländringar och rutiner samt planerat gemensamma 
aktiviteter. Nordkalottens Gränstjänst har fortsatt aktivt arbetat med att bygga upp ett myndighetsnätverk  
som fungerar mycket bra lokalt, regionalt, nationellt och nordiskt.  
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Skibotn kontor 
 
Antall kontakter med ulike organisasjoner og myndigheter har vært 19 stk. De fleste kontakter har vært  
via e-post og telefon. Til sammen har 8 tjenestemenn besøkt Nordkalottens Grensetjeneste for informasjon  
og planlegging av samarbeidstiltak.  Kontoret har deltatt i planleggingen og i den praktiske gjennomføringen 
av forstudien «Gränshinder i Barentsregionen» sammen med Företagarna i Norrbotten. 
Kontoret har deltatt arbeidsgruppen til Barents Reunion – konventet, Haparanda. 
 
2. INFORMATIONSTILLFÄLLEN  
 
HaparandaTornio kontor 
 
Gränstjänsten i HaparandaTornio har träffat 900 personer vid olika seminarier, konferenser, utbildningar, 
informationstillfällen och mässor under verksamhetsåret 2013.  
 
2.1 Föreläsningar  
 
Gränstjänstens koordinator har föreläst om verksamheten vid följande seminarier och konferenser under 
2013: 
 

• 2013-01-28 Haparanda 
 
”Skatteutskottet på besök i Norrbottens län”, Länsstyrelsen 
Norrbotten 
Ledamöter   

Henrik von Sydow (M), ordf.,Leif Jakobsson (S), vice ordf.,Ulf Berg (M), Hannah 
Bergstedt (S), Lena Asplund (M),Christina Oscarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans 
Olsson (S),Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Maria 
Abrahamsson (M), Thoralf Alfsson (SD),Jacob Johnson (V),Lars Beckman (M), Anette 
Åkesson (M), Teres Lindberg (S) 
Tjänstemän 

Anna Wallin, kanslichef,Peder Brynolf, utskottsråd,Mikael Pyka, föredragande, Lotta 
Sköldberg, utskottsassistent 
Länsstyrelsen 
Iiris Mäntyranta ,Hans Groth, Juha Liakka 
Skatteverket 

Dan Axelsson, Skattechef i 
 

 

 
• 2013-04-23 Nivala 

”Rakkautta yli rajojen – miten menestyä Ruotsin rakennus markkinoilla” – seminarium 
• 2013-05-14 Torneå 

Lapplands Handelskammare 
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• 2013-05-22 – 23 Kyrkslätt 
Nordiska EU-gruppsmötet i Kyrkslätt Finland, 
Arbetslöshetskassornas samorganisationer från Danmark, 
Norge, Sverige, Färöarna och Finland 
 

Från vänster: Stefan Högnabba, Super ak, Finland 
Kristian Löfgren, AEA, Sverige 

Ingmar Jørgensen, AK-Samvirke, Danmark 
Birgitta Brorson, Alfakassan, Sverige  

Eija Loijas, SO, Sverige 
  

 
• 2013-06-12 – 13 Torneå 

”Från Gränshinder till gränslösamöjligheter” Barents Reunion konvent 2013 
• 2013-08-24 Torneå 

Unga företagare 
• 2013-08-28 – 08-29 Haparanda 

”Gränslös vård- och omsorgstjänster på Nordkalotten- möjlighet eller önsketänkande?”, 
Nordkalottrådet  

• 2013-10-30 Torneå 
”Naapurimaa Ruotsi kutsuu” – seminaari, Företagarna 

• 2013-10-21 Haparanda 
Karin Åström, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och Anders Karlsson, ledamot i 
Skatteutskottet  

• 2013-11-19 Uleåborg 
”Norra Skandinavien – framtidens arbetsgivare”, Uleåborgs universitet, Handelskammaren i 
Uleåborg, Nätverket Svenska nu, Hanaholmen-kulturcentrum 

 
2.2 Seminarier, utbildningar och annat 
 
I samarbete med andra aktörer har Nordkalottens Gränstjänst arrangerat följande informativa seminarier, 
utbildningar och andra tillställningar: 
 

• 2013-05-15 Haparanda 
”Rekrytera och arbeta tryggt över gränsen” – utbildning i samarbete med Crossborder Tornedalen  
(63 deltagare) 
Utbildningens mål, att utveckla rådgivning om gränsarbete och öka kunskapen om gränsarbetarnas 
socialförsäkring mm. hos förtagare som rekryterar arbetskraft över gränsen. 
Målgrupp: Handläggare från Arbetsförmedlingar, A-kassor, Försäkringskassor,   
företagsorganisationer och företagarna från Sverige och Finland. 

• 2013-08-06 Torneå 
Öppet Hus hos Team Botnia i samarbete med Företagarna och Team Botnia 
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• 2013-12-03 Torneå 

Nätverksdagen för företagare tillsammans med 
Företagarna, Team Botnia och Haparanda 
Tillväxenheten 

 
 
2.3 Informationstillfällen och mässor 
 
Följande informationstillfällen/mässor har Nordkalottens Gränstjänst själv arrangerat eller varit inbjuden  
att delta: 
 

• 2013-02-13 Torneå 
”Presentation av projektet gemensamma näringslivstjänster HaparandaTornio” 

• 2013-05-08 TornioHaparanda  
EU-dagen 

• 2013-08-27 Helsingfors 
”Bor du utomlands? Tänker du flytta utomlands?” Folkpensionsantaltens (Fpa) information för 
arbetstagare och pensionärer  
 

2.4 Andra nätverstillfällen  
 

• 2013-01-18 Pajala 
Informationsträff i Pajala, Arbetsförmedlingen och PUAB Pajala Utveckling AB 

• 2013-01-30 Haparanda  
Anbud Norrbotten, Norrbottens Handelskammare 

• 2013-04-19 Kemi  
Bottensviksbågen – Forum 2013 

• 2013-09-17 – 18 Levi 
Nord blickar framåt – Interreg IVA konferens 

• 2013-10-15 Haparanda 
Workshop, Näringslivstjänster HaparandaTornio 

• 2013-11-06 Kemi 
Team Finland – KIVINET 

 
Skibotn kontor 
 
Kontoret til Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn har informert 1055 personer gjennom følgende  
seminarer, konferanser og informasjonsmøter.  
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I disse seminarer/konferanser har Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn holdt ett innlegg om  
grensehindre og selve informasjonstjenesten:  

• Nordkalottnettverk for bærekraftig turisme, workshop i Vuollerim, Sverige, jan.-13  
• Metsähallitus med informasjonsmøte om utvikling av Kilpisjärvi, Finland, mars -13 
• Foreningen Norden, Tromsø, årsmøte, mars-13 
• Storfjord Kystlag, Hatteng, mars-13 
• Storfjord Reiselivsforum, Hatteng, mars-13 
• Barentssekretariatet, Kirkenes, informasjons- og samarbeidsmøte, april-13 
• Sør-Varanger kommune, Kirkenes, informasjonsmøte, april-13 
• Nordkalottnettverket for bærekraftig turisme, Storfjord, Norge, workshop, april-13 
• Enontekiö kommune, Hetta, informasjons-/samarbeidsmøte, mai-13 
• Tornedalsrådet, næringslivsgruppe, Haparanda, juni-13 
• Barents Reunion – konventet, Haparanda, juni-13 
• Samarbeidsmøte grensehindre, SEG/Bedriftsforbundet, Kirkenes, august-13 
• Nordkalottnettverket, Gratangen, Norge, workshop, aug.-13 – målgruppe: kommunesektor 
• Nordkalottnettverket for bærekraftig turisme, Haparanda, workshop, okt.-13 
• Troms fylkeskommune, Kulturetat, seminar, Hatteng, okt.-13 
• Nordkalottnettverket for bærekraftig turisme, Kåfjord, Norge, okt.-13 
• Nordkalottnettverket, Lavangen, Norge, okt.-13 
• Nordkalottnettverket, Jerisjärvi, Finland, workshop, okt.- 13 
• EastWest Arena, Gällivare & Kiruna, nov.-13 
• Nordkalottnettverket, Gällivare, Sverige, workshop, nov.-13 

 
Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn har arrangert i samarbeid med GrenseTjänsten Morokulien, Skatt 
Nord og andre aktører:  

• Åpen skattedag, den norske selvangivelsen, Storfjord, april 2013 
• Næringsutviklingsseminar, Storfjord,  august 2013 

 
 
3. Gränsråd 
 
Nordkalottens Gränstjänst arragerade två (2) gränsrådmöten under verksamhetsåret 2013. Första gräns- 
rådet var i Tromsö den 15 maj 2013, temat var ”Näringslivets möjligheter på Nordkalotten” och hade  
samlat ett trettiotal deltagare från hela Nordkalotten och en representant från norsk UD.  
(Program i bilaga 1) 
 
Nordkalottens Grensetjeneste og GrenseTjänsten Morokulien presenterte sine virksomheter samt aktuelle 
grensehinder. I tillegg hadde Tollregion Nord-Norge et innlegg om tollavgifter, -prosedyrer og mva. Skatt 
Nord informerte om ID-kontroll, folkebokføring og skattekort. Företagarna i Norrbotten ved Kari Huotari 
presenterte de foreløpige resultatene fra forstudien «Grensehindre for näringslivet i Barentsregionen».  
Denne forstudien viste blant annet at næringsdrivende i Sverige og Finland har opplever norske tollregler  
og prosedyrer som problematiske. 
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Sari Roininen Länsstyrelsen Norrbotten                 Inspektör Beate Larsen                     Ingebjörg Eliassen, Skatt Nord  
Riitta Leinonen Nordkalottens Grensetjenste         Tollregion Nord-Norge 
 
Det andra gränsrådsseminariet var i Pajala den 25–26 september med rubrik ” Gränslöst näringsliv i  
Norr”. Under dagarna presenterades två (2) kartläggningar om näringslivets gränshinder mellan Sverige, 
Norge och Finland samt i hela Barents område. Före detta Pajalas kommunråd föreläste om vilka sociala 
konsekvenser gruvnäringen har haft för regionen. Deltagarna fick en inblick i kommande investeringar på 
Nordkalotten och hur arbetskraftbehovet ser ut. Återkommande punk på programmet är skatteregler och  
även i Pajala konferensen fick deltagarna information om e-handelns momshantering. Kommerskollegiums 

handläggare berättare hur man kan använda och utnyttja Solvits webbplats.  
 
På mötet deltog ett sextiotal deltagare från näringslivet, myndigheter och andra informationstjänster.  
(Program i bilaga 2) 
 

    
Jonas Lundström, Northland Bengt Niska, Pajala Paula Mikkola, Nordkalottrådet Sven-Erik Bucht, Riksdagen 
Timo Rautajoki, Kauppakamari 
Jukka Olli, BusinessOulu 
 
 
4. Samarbete med nordiska informations- och gränshinderaktörer 
 
HaparandaTornio kontor 
 

Verksamhetsåret 2013 anordnades bara två Pohjola-Norden rådgivande kommitténs möten 5 maj och  
19 juni. Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio kontor deltog vid båda mötena. På rådgivande 
kommitténs möten informerar tjänstemän/sakkunniga från olika ministerium och andra organisationer om 
bl.a. aktuella nyheter och kommande aktivitet men huvudfokus ligger på gränshinderfrågor. Under 2013 
diskuterade vi mycket om HaparandaTornio Resecenters frågeställningar.  
 

 

 

 



                                                               11 
 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tiedottaa ja neuvoo yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Rajaneuvonnalla 
on toimipiste Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä rajalla. 
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer 
som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. 

paivi.koivupalo@haparanda.se     Riitta.Leinonen@storfjord.kommune.no           www.granstjanst.net         www.rajaneuvonta.net                     
 

 

 

Finlands nationella arbetsgrupp före Gränshinderforum träffades två gånger. I arbetsgruppen ingår 
projektledare Anna Leino Hallå Norden, Larserik Häggman Gränshinderforum och koordinator Päivi 
Koivupalo Nordkalottens Gränstjänst. På mötena går arbetsgruppen igenom Gränshinderforums mötets 
dagordning samt diskuterar om prioriteringar för gränshinder.  
 
Även svenska arbetsgruppen för Gränshinderforum hade färre möten  än planerat under 2013. Arbets- 
gruppen samlades bara en gång den 9 september där Nordkalottens Gränstjänst tyvärr inte kunde delta. 
Svenska Gränshinderforums arbetsgruppmedlemmar är andra informationstjänster, Hallå Norden, 
Öresundskommittén, Skatteverket, Nordiska Ministerrådet, Gränskommittén Bohuslän, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio kontor.  
 

Nordkalottens Gränstjänst arbetar i nära samarbete med andra informationstjänster och Nordkalotten har  
haft regelbundna kontakter med Haloo Pohjola kontoret i Finland. Kontakterna mellan Nordkalottens 
Gränstjänst och Hallå Norden kontoren i Sverige har varit mera sporadiska. Informationsutbyte mellan 
Öresunddirekt och Morokulien har utvecklats och kontakterna mellan informationstjänster är regelbundna. 
Grensetjensten Morokulien anordnade två (2) gränsrådsmöten under 2013, en i Oslo och den andra i  
Karlstad och Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio kontoret deltog vid mötet i Oslo. Utöver mycket 
bra kontakter med andra informationstjänster har kontoret samarbetat med Tornedalsrådet och BothnianArc 
samt med Gränskommittén Östfold-Bohuslän/Dalsland. Under 2013 har Gränstjänst HaparandaTornio 
dessutom varit i kontakt med ARKO, Kvarkenrådet och Öresundskommittén.  
 

 
Möte i Kela/ Folkpensionsanstalten Uleåborg 
 

 
Nordkalottens Gränstjänst har en fast punkt på 
gränsmyndigheternas dagordning. 
Myndighetsrepresentanter från Sverige och Finland har 
samlats för gemensamma möten sedan 2003 där 
Crossborder Tornedalen varit sammankallande men från 
och med 2014 är det Nordkalottens Gränstjänst. Under 
2013 samlades gränsmyndigheterna tre (3) gånger. På 
mötena ges deltagande myndigheter tillfälle att informera 
om aktuella nyheter och förändringar i den egna 
myndigheten.  Gruppen diskuterar nya upptäckta 
gränshinder och riktlinjer för att hitta lösningar till dem. 

 
Nordiska ministerrådet arrangerade två möten mellan informationstjänsterna och gränskommittéerna i 
Köpenhamn 2013. Gränstjänst HaparandaTornio kontor deltog vid februari mötet men inte november  
mötet pga. Koordinatorns sjukskrivning.  

 
Workshop 

Diskussionsgruppe 1: Identificering af problemer 
Diskussionsgruppe 2: Strategi 
Diskussionsgruppe 3: Vidensdeling 
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Skibotn kontor 
 
Kontoret har deltatt i to Grenseråd/temaseminarer i regi av GrenseTjänsten Morokulien; 
i Oslo i mai og i Karlstad i november. 
Samarbeidsmøter i regi av Nordisk Ministerråd: 

• Arbeidsseminar grensetjenestene & Hallo Norden, København, november 2013 
• Grenseregionalt Forum, Malmø, november 2013 

Nordkalottrådet: 
• Vårdseminariet, Haparanda, august 2013 
• Interreg-seminar i Levi, sept.-13 

 
5.  Ministermöten 
 
5.1. HaparandaTornio kontor 
 
Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio kontor tillsamman med Gränshinderforums finska representant Larserik 
Häggman var inbjuden till mötet med trafikminister Merja Kyllönen på trafikministeriet den 16 maj 2013. Mötets 
agenda var Haparandas och Torneås gemensamma resecntrums problemfrågeställningar. Vid mötet deltog Matkahuolto 
Oy, Haparanda kommun, Torneå stad, tio sakkunniga tjänstemän från olika ministerium samt tjänstemän från 
Folkpensionsanstalten. 
 

 
 
Finska statsministern Jyrki Katainen besökte gränsområdet i juni 
2013. Nordkalottens Gränstjänst informerade statsministern om 
aktuella gränshinder och hur de kan lösas.  
 
 
 
 
Nordkalottens Gränstjänst koordinator Päivi Koivupalo lämnar en    
gränshinderlista till statministern Jyrki Katainen 

 

 
I augusti var alla informationstjänster inbjudna till ett ministermöte i Strömstad. Handels och nordisk samarbetsminister 
Ewa Björling talade om ökad export mellan länderna och nordiskt samarbete.  
 

                                           
              Paneldiskussion om gränshinderarbetet         Vad vinner Norden på att samarbeta? 
                                                                                                                 Ole Norrback, Gränshinderforum 
 



                                                               13 
 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tiedottaa ja neuvoo yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Rajaneuvonnalla 
on toimipiste Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä rajalla. 
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer 
som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. 

paivi.koivupalo@haparanda.se     Riitta.Leinonen@storfjord.kommune.no           www.granstjanst.net         www.rajaneuvonta.net                     
 

 
 
 
Nordkalottens Gränstjänst var inbjuden till 
presidentmötet i Torneå då Finlands president Sauli 
Niinistö besökte området den 6 september 2013. 
Presidenten fick information om några gränsproblem 
som arbetspraktik, vuxenstudiestöd, 4 mån regel och 
Resecenter.  
 
Raimo Ronkainen, Torneå stadsdirektör och Katri Kulmuni, 
stadsfullmäktiges ordförande tar emot Finlands presidents Sauli 
Niinistös gåva.  
 

 

 
6. Barents Reunion konvet 2013 
 
Barents Reunion är en organisation vars verksamhet syftar till att skapa 
nätverk och möten mellan företrädare inom Barents – området. 
Initiativtagare till Barents Reunion är Ingvar Kamprad, IKEAs grundare. 
I samband med invigningen av IKEA Haparanda-Tornio lovade han 
skänka 1 miljon kronor per år under perioden 2007 – 2016 till ett årligen 
återkommande arrangemang, Barents Reunion.  
 
Barents Reunions årliga evenemang i Haparanda – Torneå är avsedd att 
främja samarbetet mellan de fem folken i Barentsregionen, det vill säga 
Sameland, Ryssland (Murmansk, Oblast), Norge (Nordland, Tromsö, 
Finnmark), Finland (Lappland) och Sverige (Norrbotten). 
 

 
Ingvar Kamprad, IKEAs grundare 

 
Konventen har olika teman med särskild inriktning på entreprenörskap, utbildning, arbetsmarknad, energi  
och miljö samt kultur och idrott. Förra årets Barents Reunion konvent hade temat ”Från gränshinder till 
gränslösa möjligheter”. Nordkalottens Gränstjänst medverkade aktivt i arrangemanget med målsättningen  
att göra det nordiska gränshinderarbetet mer bekant för publiken. 
 
 
Konventet fick mycket bra respons med huvudtalare 
som före detta norska utrikesministern Thorvald 
Stoltenberg och före detta finska statsministern Paavo 
Lipponen. Nordiskt Gränshinderforums ordförande 
Ole Norrback talade om gränshinderarbete inom 
norden allmänt som dessutom var som inledning till 
efterföljande paneldiskussionen om gränshinderarbete 
i Nordkalotten. Barents Reunion konventet samlade 
300 deltagare och fick beröm både från deltagare och 
medverkande organisationer.  
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7. Projektet Gränshinder för Näringslivet i Barents 
 
Nordkalottens Gränstjänst har tillsamman med Företagarna i Norrbotten gjort en kartläggning av gräns- 
hinder i Barentsområdet under verksamhetsåret 2013, Företagarna Norrbotten fick projektmedel från 
Tillväxtverket att genomföra denna kartläggning. Nordkalottens Gränstjänst har bidragit med eget arbete  
och med fokus på gränshinder mellan Sverige, Finland och Norge och i huvudsak på näringslivet i 
Norrbotten, finska Lapplands och Nord Norge. Enkätfrågor var framtagna i samarbete med Gränskommittén 
Østfold/Bohuslän-Dalsland projektet – Gränshinder för näringslivet (http://www.granskommitten.com).  
Via Företagarna i Sverige, Finland och Norges medlemsregister skickades ut 1500 enkäter i Sverige, 1 400 
enkäter i Finland och  200 enkäter i Norge. Från Sverige var svarsprocenten 8,8 %, från Finland 12 % och 
från Norge 4 %. 
 
Sverige, Finland och Norge har utbyte av både varor, tjänster och 
av arbetskraft som antingen tillfälligt flyttar till grannlandet eller 
pendlar över gränsen för att arbeta. Projektets syfte var att 
undersöka hur man skulle kunna hjälpa SME-företagen att hantera 
gränshinder. 
 
Projektets mål var att identifiera, sammanställa och presentera en 
samlad bild av existerande gränshinder för svenska, finska och 
norska SME-företag i Norrbotten, finska Lapplands och Nord 
Norge.  
 
Projektet slutrapporterades i september och då kunde konstateras 
att behov finns för en djupare analys av de upplevda problemen 
för att hitta lämpliga metoder och verktyg för framtida 
gränshinderarbetet med näringslivet. 
 

 
 

 
8. Registrering och analys av gränshinder 
 
Nordkalottens Gränstjänst registrerar alla förekommande gränshinder samt analyserar tillsammans med 
sektorsmyndigheter om hindret kan lösas lokalt, regionalt eller nationellt. Gränshinder som inte kan lösas 
lokalt skickas vidare till Gränshinderforum med lösningsförslag.  
 
HaparandaTornio kontor 
 
Gränstjänsten i HaparandaTornio har registrerat 167 gränshinderärenden under verksamhetssåret 2013. De 
flesta frågorna kommer från privatpersoner (117), från företagarna har registrerats 29 gränsärende och från 
olika myndigheter/organisationer 21 gränshinder. De flesta problemen har fått en lösning efter att kontoret 
varit i kontakt med berörda myndigheter. Ett ärende kan innebära 10-30 kontakter mellan kunden och 
myndigheten. Ibland är orsaken till problemet så enkel som okunskap hos tjänstemän eller otydlig 
information. Det saknas även rutiner för hur tjänstemän ska behandla gränsöverskridande frågor på lokal 
nivå.  
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Gränstjänsten i HaparandaTornio har skickat tre (3) nya privatpersoners gränshinderfrågor vidare till 
Gränshinderforum samt fortsatt att arbeta med sju (7) så kallade gamla gränshinderfrågor.   
 
På näringslivssidan har Nordkalottens Gränstjänst arbetat mycket aktivt med Resecenters gränsfrågor. 
Huvudfrågan har varit att hitta en lösning till Matkahuoltos moms fråga som är mycket komplicerat. 
Matkahuolto, Haparanda och Torneå kommun har lämnat en skrivelse till båda länders ministrar för att 
upprättande av ett statskontrakt.  
 
Resecenters gränsproblemlista innehöll 13 olika frågor, de flesta fick lösning efter information från 
Gränstjänst kontor och efter att kontoret varit i kontakt med berörda ministerium och myndigheter.  
Fyra (4) gränshinderfrågor var fortfarande under arbete i slutet av 2013. Gränstjänsten har informerat 
Gränshinderforum fortlöpande och båda länders ministerium om Resecenter. 
 
Under 2013 har Nordkalottens Gränstjänst gjort uppföljning av hur de båda ländernas taxiavtal fungerar.  
Ett finsk-svenskt taxiavtal är undertecknat 2011-08-29 men fortfarande i 2013 var det problematisk och  
en av orsakerna var att lokala taxistationer inte hade fått tillämpningsunderlag. Lokala taxistationer har även 
vissa svårigheter med språket och därmed grannkommunens gatuadresser.   
 
Gränshinderärenden från olika myndigheter och organisationer har registrerats till ett antal av sammanlagt 
21 stycken. Ärenden kom bl.a. från Arbetsförmedlingen, TE-Toimisto, Hallo Norden, Pajala Utveckling, 
Arbetslöshetskassornas samorganisationer, kommuner från båda sidor av gränsen. Två (2) av ärende var  
nya och fick ett gränshinder status, båda handlade om fri skolgång mellan Haparanda och Torneå. Med 
bistånd av Nordkalottens Gränstjänst hittades till båda frågorna en bra lokal lösning. 
 
Skibotn kontor 
 
Ingen nye grensehindre ble registrert, de fleste sprøsmålene som oppfattes som grensehindre handler  
egentlig om ulike tolkninger og ulik forvaltningspraksis. 
 
9. Hemsida och Facebook 
 
Nordkalottens Gränstjänst har lagt upp en egen hemsida www.granstjanst.net. Den svensk-finska delen  
blev färdig i slutet av mars 2012. Hemsidans målgrupper är privatpersoner, näringslivet och organisationer. 
Hemsidan innehåller fyra (4) olika ingångar; två för enskilda medborgare och två andra för företag. På båda 
ingångarnas första sida finns aktuell information, nyheter och kalender samt kontaktuppgifter. Sidorna som  
är avsedda för svenska användare är på svenska och sidor avsedda för finska användare är på finska.  
 
Verksamhetsåret 2013 besöktes hemsidan av 13 000 besökare, 46 % var kvinnor och 54 % män. Besökarnas 
åldersfördelning var följande: 18-24 år 28 %, 25-34 år 34 %, 35-44 år 16 %, 45-54 är 13 % och 55- år 10 %. 
Från Finland kom 69 % av besökarna och 24 % från Sverige, mest besökande kom från Helsingfors och 
Stockholms området. Av totala antalet besökare var 84 % nya användare.  
 
På hemsidan skedde ca 70 uppdateringar under 2013, nyheter, artiklar, evenemang mm. 
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Grensetjensten i Skibotn arbetar på att samla in motsvarande information mellan Norge och Finland och  
ska finnas på samma hemsida. Uppdatering och utvidgningsarbetet är försenat men räkans blir färdigt under 
2014.  
 
Sedan början av året 2013 finns Nordkalottens Gränstjänst på det sociala mediet  
www.facebook.com/RajaneuvontaGranstjanst, vår Facebook sida har nästan 200 gilla markeringar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                      http://granstjanst.net      http://rajaneuvonta.net  
 
 

  
www.facebook.com/RajaneuvontaGranstjanst 
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10. NORDKALOTTENS GRÄNSTJÄNST 2013  – EKONOMIREDOVISNING FRÅN 
NORDKALOTTRÅDET 
 

Nordkalottens 

Gränstjänst 

Utfall 

Tornio 

2012 

Utfall 

Skibotn  

2012 

 

Utfall 

NKR-S 

2012 

Totalt 

utfall 2012 

 

Utfall 

Tornio 

2013 

Utfall 

Skibotn 

2013 

Utfall 

NKR-S 

2013 

Totalt 

utfall 2013 

Lön inkl. soc.avg 61539,06 72960 2257,95 136757,01 58053,32 40624 8958,01 107635,33 
Resor 13056,94 12000 8740,47 33797,41 17102,76 4809 7624,12 29535,88 
Hyra (lokal, utstyr) 4682,66 8400  13082,66 3244,06   0 3244,06 
Maskiner, 
inventarier 293,50 2100 

0 2393,50 185,87 
  

0 185,87 

Övr. kontorsutgifter 1948,61 2000 716,55 4665,16 2313,20 4679  6992,20 
Externa tjänster  17427,49 26200 1136,17 44763,66 4578,84  3179 2577,50 10335,34 
SUMMA 
KOSTNADER 98948,26 123660 

12891,14   85477,93 
53291 

19159,63 157928,68 

 

 

INTÄKTER 

2012 

överförda 2013 

2013 

Tornio 

2013 

Skibotn 

31.12.13 

kvar 

NMR beviljning  13387,07 67014,25 18633,85 50200 13660,86 
NMR utbetalt  5293,05  53353,39 53353,39 30100  
NMR bev. använt     104637,56 53291,50  

NMR kvar  18680,12 
13660,86 - 

32650,32* 20100** 
20100 

 

• NKRs andra projektmedel använda för att betala kostnaderna i Torneå  

NKR projektmedel varav 30100 e utbetald i förskott och 20100 e återstår som projektskuld i NKRs bokslut 
för 2013. 
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               Program / Ohjelma 

 
    

Onsdag 25/9     Keskiviikko 25.9 

 

12.00 Lunch  

13.00  Öppning / Avaus 

13.15 Gränshinderarbete  / Rajaestetyö  

 Claes Håkansson, Nordiska Ministerrådet  

  Larserik Häggman, Gränshinderform   

13.40 Hur kan riksdagen underlätta gränshinder? / Miten eduskunta voi helpottaa rajaestetyötä?  

       Sven-Erik Bucht, Riksdagen 

   Simo Rundgren, Eduskunta 

14.30 Mingelpaus med kaffe / Kahvi ja seurustelua 

15.00 Gränshinder för näringslivet / Elinkeinoelämän rajaesteet   

     Kari Huotari, Företagarna  

     Annika Daisley, Gränskommitteén  

    Päivi Koivupalo, Nordkalottens Gränstjänst-Pohjoiskalotin Rajaneuvonta 

15.45 Nycklar till ett integrerat näringsliv i Tornedalen  
Avaimet yhteiseen elinkenoelämään Tornionlaaksossa 

  Irma Perdal  

16.15 Sociala konsekvenser för regionen  / Sosiaaliset vaikutukset alueelle         

       Kyösti Tornberg, Kolarin kunta  

   Bengt Niska, Pajala   

20.00 Middag 

     

Torsdag 26/9     Torstai 26.9 

 

08.30 Northland  Jonas Lundström 

 

09.00 Vad är på gång i Norden? / Mitä pohjolassa meneillään?  

       Andreas Lind, Norrbottens Handelskammare  

    Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari  

    Jukka Olli, BusinessOulu 

10.00 Mingelpaus med kaffe / Kahvi  

10.30 Momsregler – E-handel / Alv säännöt – Internetkauppa 

   Helena Eneslätt, Ingela Stare, Skatteverket 
 11.00 Solvit Ilja Tykesson, Kommerskollegium 

11.30 Arbetskraftens rörlighet / Työvoiman liikkuvuus                

       Kurt Lind,  Arbetsförmedlingen  

   Marja Ketola, Te-toimisto  

12.00  Lunch 

 
 
 
 

Moderater: 

Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten 

Martti Kankaanranta, Länsipohjan Yrittäjät 

Bilaga 1 
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Grenseråd - Næringslivets muligheter på Nordkalotten 

 
Rica Ishavshotel, Tromsø,  den 15. mai 2013  

PROGRAM  
 
Tid: 

 
Emne: 

 
Foreleser: 

 
Institusjon: 

09:00 Registrering, kaffe & matbit 
 

  

10:00 Åpning 
 

Brynolf Tjärner Länsstyrelsen Norrbotten 

10:15 Presentasjon av deltakere 
 

  

 
DEL I 

 
PÅGÅENDE GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID: 
 

10:35 Nordkalottsamarbeid  Paula Mikkola Nordkalottrådet 
 

10:50 Grenseoverskridende 
arbeidsmarked 

Kikki Lindset 
Kjell Olsén 

GrenseTjänsten 
Morokulien 
 

11:30 Beinstrekk og kaffe/tea & matbit   

11:50 Nordkalottens Grensetjeneste Riitta Leinonen Nordkalottens Grense-
tjeneste Skibotn 

DEL II NORSK REGELVERK – 
fremmer norsk lovgivning grenseoverskridende virksomhet?  
 

12:00 Grensehindre i Barentsregionen, 
undersøkelse 
 

Kari Huotari  Företagarna Norrbotten 

12:30 ID-kontroll  
 

Ingebjørg Andersen Skatt Nord 

13:00 Lunch 
 

  

13:45 Er tollreglene harmonisert på  
Nordkalotten? 
 

Beate Larsen Tollregion Nord-Norge 

14:30-
15:00 

Diskusjon og oppsummering 
 

Brynolf Tjärner Länsstyrelsen Norrbotten 

 
 

Bilaga 2 


