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Informationstjänsterna

Nordkalottens Gränstjänst

Morokulien

Malmö

Skibotn

Haparanda-Tornio



Information

Gränshinder

Samordning

Etablering & rekrytering



Samordnad information från två 
länders myndigheter på ett ställe.



Nätverk med kompetens

http://www.wermland.cci.se/
http://www.lo.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.regionvarmland.se/
http://www.hedmark-f.kommune.no/
http://www.lst.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.ud.se/
http://www.ams.se/
http://www.eidskog.kommune.no/
http://www.lo.no/
http://www.fylkesmannen.no/Hedmark
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
http://www.nho.no/
http://www.oresunddirekt.se/
http://www.nshk.no/web/page.aspx?sid=1000


Myndigheter från två länder under 
ett och samma tak



www.grensetjansten.com

Ett verktyg för näringslivet



Hallå Lasses Montagetjänst AB

Ett svenskt företag som har fått en förfrågan från en norsk kund att 

utföra ett anläggningsjobb i Norge i ca 3-4 veckor.

För uppdraget behöver de ta med sin egen anläggningsmaskin och sin 

skåpbil med verktyg.  Ägaren Lasse  tänker åka tillsammans med  två 

personer till ur personalen i Sverige och göra jobbet.

Vad behöver de göra för att kunna ta uppdraget?



Redo för Norge?

1. Företaget (registrering)

2. Varor och arbetsredskap (tull och moms)

3. Personal (skatt och socialförsäkring)



Vi ”lotsar” Lasses Montagetjänst AB

Ett svenskt företag som har fått en förfrågan från en norsk kund att 

utföra ett anläggningsjobb i Norge i ca 3-4 veckor.

För uppdraget behöver de ta med sin egen anläggningsmaskin och sin 

skåpbil med verktyg.  Ägaren Lasse  tänker åka tillsammans med  två 

personer till ur personalen i Sverige och göra jobbet.



Behov av information

http://www.forsakringskassan.se/


”- Ska bara till Norge!”

”- Nej, men så är det inte i Sverige!”

”- Det är ju bara ett litet jobb?”

Vanliga reaktioner



Materialet som passerar gränsen

Arbetsredskap 
(verktyg, maskin)

Firmabil

Varor



Socialförsäkringstillhörighet

Inkomstskatt

HMS-kort (varje anställd)

Opplysningsplikt (RF-1199 del 2)

ID-kontroll

A-melding

Branschregler

Personal på jobb i annat land

http://www.forsakringskassan.se/


Företaget i Norge

Registrera (Org.nr.)

Arbetsgivaransvar

Opplysningsplikt, 

moms, bokföring, mm

Rapportering



17.11.2017

Brønnøysundregistrene



Brønnøysundregistrene

• Vi har oversikt over alle virksomheter 
som driver næringsvirksomhet i Norge.

• Vi tildeler organisasjonsnummer, det 
må du ha for å drive næringsvirksomhet 
i Norge.

• Vi forvalter altinn.no. Portal for digital 
kommunikasjon med det offentlige 
Norge.

• Vi i altinn gir generell informasjon om å 
starte og drive bedrift.

• Altinn – starte og drive bedrift er 
kontaktpunkt for utenlandske foretak 
som ønsker å etablere seg i Norge.



Var spretar det?

1. Företagsform i Sverige

2. Etableringsmetod i Norge (AS, NUF, Enkeltpersonforetak)

3. Vara eller tjänst

4. Installation, garanti eller support

5. Uppdrag från ett annat svenskt företag. (ev uthyrning)

6. Kontor, lager, längd på projektet (fast driftställe)

7. Uthyrning eller utsändning





Det ska vara lätt att göra rätt!
www.grensetjansten.com


