
PROGRAM

Affärer i Norge

08.45  Uppkoppling och mingel i mindre grupper 

09.00  Välkommen  
 Patrick Strömsnes, Norsk-Svenska Handelskammaren 

 Inledning 
 Annika Daisley, Svinesundskommittén

 Aktuellt från gränsen 
 Trond Erik Grundt, Grensetjänsten

 Vad händer när företag korsar gränsen till Norge?  
 – pedagogiska exempel  
 Knut Espen Johansen, KGH Customs Services AB

 Företagens lots vid gränsöverskridande affärer 
 Ewa Bertilsson och Mikael Sondell, Grensetjänsten

 Beskattning av företag och personal  
 Simone Johansson, Skatteverket 

 Starta och driva företag i Norge 
 Sturla Winther, Altinn / Brønnøysundsregisteret 

 Tid för frågor till experterna

10.30  PAUS 

10.40  Skillnader i affärskultur  
Jan Andréasson, Norsk-Svenska Handelskammaren 

 Vilka stöd finns för att göra affärer i Norge? 
 Exportcenter Västra Götaland 

 Träffa experterna i mindre grupper

Ca: 11.30 Tack för idag

Plats:  Webinar via zoom

Tid: Torsdag 15 april

När:  Kl. 09.00–11.30

Vi kopplar upp oss kl. 08.45
och startar med en mingelstund  
i mindre grupper.

Huvudprogrammet startar kl. 09.00

Moderator:  Annika Daisley

Vad gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd finns?

ANMÄLAN: 
annika.daisley@svinesundskommittén.com

eller via länken nedan.

KLICKA FÖR ANMÄLAN

Norge är en viktig handelspartner för Sverige. Under 2020 blev det tydligt att det finns en riks-

gräns mellan våra länder. Just därför behöver du ta reda på vad som faktiskt gäller om du vill göra 

affärer eller etablera ditt företag i Norge. Nu har du chansen att träffa aktörerna som kan ge dig 

stöd på vägen. Vi samlar några av de främsta experterna som delar med sig av sina kunskaper kring 

export av produkter och tjänster samt etablering. Med hjälp av pedagogiska exempel visas vilka 

regler som gäller och vilka möjligheter du har.

https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=334580a7f8916e186ad07647144f8f772c74d2d&sessid=v1--dublLwOc9GM6pBnyj2nc6N7yLEjq2Iz&page=0&edit=


Affärer i Norge

Vi är samarbetspartners till Affärer i Norge:

Vi ingår i Exportcenter Västra Götaland:

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa 

nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.  

Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.
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