GRÄNSFORUM 2019
Inbjudan till seminarium!
Gränsöverskridande verksamhet och gränshinder för näringslivet och den offentliga
sektorn i Hedmark och Dalarna

Konferensen äger rum den 3 april 2019 på Radisson Blu Resort Trysil,
Turistcenter.
Ett välfungerande gränsområde har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Vi behöver skapa god
samverkan mellan offenlig sektor, olika myndigheter och det lokala näringslivet på båda sidor landsgränsen.
På årets Gränsforum vill Gränskommittén Hedmark – Dalarna fokusera på gemensamma utmaningar och
möjligheter inom företagsutveckling och transport.Under dagen kommer du möta repressentanter från lokalt
näringsliv, kommuner och myndigheter.

Program
Konferensansvarig: Terje Røe, regional rådgivare.
Kl. 09.30

Registrering/kaffe

Kl. 10.00

Styrgruppen för Gränskommitén Hedmark-Dalarna, tillsammans med kommunalråd Trysils
kommun, Erik Sletten inleder dagen.
Företagsutveckling:

Kl. 10.20

Kommersiell utveckling av Scandinavian Mountains Airport, och transportbehov och
tillgänglighet över gränsen, med kommersiell chef Anders Bjernulf

Kl. 10.50

Leverantörsutveckling. Scandinavian Mountain Airport som motor for tillväxt och utveckling
med Endelig Utvikling AS, Harald Thoresen.

Kl. 11.10

Mentala gränshinder med sekreteriatsansvarig, Gränskommitén, Hedmark-Dalarna, Kjell
Vaagen

Kl. 11.30

Paus
Kunskap och regelverk gällande möjligheter och begränsningar inom handel och övrig
samverkan över gränsen:

Kl. 11.45

Identifierade gränshinder med Näringslivschef Trysil kommun, Gro Svarstad,

Kl. 11.50

Gränsövergång med dyr och mat v/Mattilsynet /Livsmedelsverket i Norge (avd. Glåmdal og
Østerdal) med Seniorinspektør Thale Wangen og Nina Neby

Kl. 12.30

Skatteverket, Sverige, ”Uppdrag i Sverige”- Registrering av företag i Sverige (både om du
startar ett svenskt aktiebolag eller om du använder ditt befintliga företag i Norge), lite om
personal och vad man som arbetsgivare bör veta, helt kort om moms samt var man själv kan
hämta hem mer information, med Simone Johansson

Kl. 13.00

Lunch

Kl. 13.45

Gränsetjänsten arbetar för att med hjälp av ett heltäckande myndighetsnätverk kunna lämna
fullständig information till de som har frågor som rör gränsöverskridande sysselsättning för
både privatpersoner och företag, med Mikael Sondell
Transport
Dagens och framtidens utmaningar gällande person- och varutransporter över gränsen:

Kl. 14.15

Transport ur ett hållbarhetsperspektiv, med miljö- och hållbarhetschef, Scandinavian
Mountain Airport, Anna Lindström

Kl. 14.30

Företagande på båda sidor landsgränsen , med ägare Sälen-Buss AB, Roger Andersson

Kl. 14.45

Paus

Kl. 15.00

Taxiavtalen Norge-Sverige med sekreteriatsansvarig, Gränskommitén, Hedmark-Dalarna, Kjell
Vaagen

Kl. 15.10

Tullbestämmelser för besökare/resande Östby tullstation med Inge Emil Berg

Kl. 15.30

Summering av dagen och vägen vidare med sekreteriatsansvarig, Gränskommittén Hedmark
– Dalarna, Kjell Vaagen,

15.45

Avslut

Anmälan senast den 26. mars, via bifogat länk:
https://www.hedmark.org/skjema/grenseforum/

Frågor och önskemål:
Terje Røe, terje.roe@hedmark.org

Mobil +47 90678005

Maggie Grundén, maggie@Dewillup.se

Mobil +46 70-5972137

