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1. Sammanfattning 
 
Norden skall bli världens mest integrerade och hållbara region till år 2030 enligt den vision 
statsministrarna antog 2019. Åtgärder för att öka mobiliteten och minska antalet 
gränshinder utgör en central del av arbetet, särskilt vad gäller att öka konkurrenskraften 
och stärka den sociala sammanhållningen och spelar särskilt in till visionsmål 7 där Nordiska 
ministerrådet bland annat ska utveckla välfungerande arbetsmarknader, den digitala 
utvecklingen och den fria rörligheten i Norden.  Gränshinderrådet följer särskilt upp 
inomnordisk immigration och arbetspendling. Arbetet spelar även in till målen 8, 9 och 11 i 
ministerrådets handlingsplan.  
 
Denna redogörelse är en översikt över status och resultat för Gränshinderrådets och 
Nordiska ministerrådets sektorers gränshinderarbete under perioden juli 2020 – juni 20211.  
 
Under den aktuella rapporteringstiden har ambitionen att bli världens mest integrerade 
region satts på hårda prov. Perioden har, som föregående rapporteringsperiod, skuggats av 
coronakrisen som började vårvintern 2020. För att begränsa smittspridningen infördes 
strikta nationella åtgärder som också ledde till att den fria rörligheten över de nordiska 
gränserna inskränktes. Inrapporteringar av nya ordinarie gränshinder som beror på 
strukturella orsaker i lagar, regel och praxis har blivit sällsynta i en situation där det har varit 
extraordinärt svårt att passera en nordisk gräns. Rörligheten i Norden är en 
grundförutsättning för och startskottet till att ett ordinärt gränshinder kan aktualiseras. Det 
har varit nödvändigt att prioritera akuta problem såsom möjligheten att över huvud taget 
passera de nordiska gränserna och rikta uppmärksamheten på de utmaningar och problem 
som uppstått i kölvattnet av nationella inreserestriktioner och åtgärder.  
 
I Gränshinderrådets och sektorernas arbete har skiftet i fokus inneburit att ordinarie 
gränshinder och temaområden fått mindre uppmärksamhet och resurser än tidigare år. 
Detta är ingen optimal situation – nordbor och företag drabbas av konkreta problem som 
behöver avklaras – men valet att prioritera de coronarelaterade störningarna har varit 
medvetet. Det är viktigt att värna om mobiliteten i Norden för att uppnå visionen – även i 
situationer då det är nödvändigt att införa begränsningar i den fria rörligheten.  
 
Trots ovanstående lägesbild kan Gränshinderrådet ändå presentera resultat rörande 
ordinarie gränshinder varav 8 stycken har avklarats under perioden. Rådets kärnarbete har 
alltså inte avstannat trots att medlemmarna och sekretariatet fått prioritera och hantera 
akuta coronarelaterade störningar.  
 
Gränshinderrådet upprättades 2014 och är inne på slutsträckan av sin andra mandatperiod. 
Under hela 2021 har det därför pågått en bearbetning av Gränshinderrådets kommande 
mandat 2022–2024. En extern utvärdering visar att Gränshinderrådet levererar resultat och 
att den nordiska gränshindermodellen är välfungerande. Men som i vilken verksamhet som 
helst finns det alltid utrymme för nytänkande och förbättringar angående arbetssätt och 
mandat. Rekommendationerna från utvärderaren samt andra intressenter kommer beaktas 

                                                                    
1 Eftersom mobilitetshandlingsplanen har upphört som självständigt dokument fokuserar denna redogörelse enbart på 
Gränshinderrådets arbete med ordinarie hinder, de sex temaområdena, coronarelaterade störningar samt sektorernas 
gränshinder. Redogörelsen är därmed inte en sammanställning över visionsarbetet i stort och de bredare mobilitetsinsatser 
som pågår inom det arbetet. 
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i pågående dialog med framför allt MR-SAM som godkänner Gränshinderrådets kommande 
mandat.  
 

2. Arbetet med att eliminera gränshinder i Norden 
 
Gränshinderarbetet är en central del av det nordiska mobilitetsarbetet. Gränshinderrådets 
uppdrag beskrivs i rådets mandat. Från och med 2022 får Gränshinderrådet ett nytt mandat 
som kommer att löpa parallellt med handlingsplanen för visionen, det vill säga fram till och 
med 2024.  
 
Gränshinderrådets roll är att synliggöra privatpersoners och företagens mobilitetsproblem i 
Norden samt pådriva ärenden i syfte att de nordiska regeringarna får dem lösta. 
Gränshinderrådet kan inte själv lösa sina gränshinder, utan det är beslutsfattare och de 
nationella departementen som har förmågan att lösa ärendena genom t ex ändringar i lag 
eller avtal. De flesta gränshindren kan lösas genom politisk vilja hos nationella 
beslutsfattare.  
 
Arbetet med att eliminera/avklara gränshinder börjar med att ett potentiellt gränshinder 
identifieras. De gränsregionala informationstjänsterna, Nordiska ministerrådets 
informationstjänst Info Norden och de nordiska gränskommittéerna är de organisationer 
som allra oftast identifierar gränshinder. Även det viktiga informations- och 
integrationsarbetet samt ett förebyggande arbete sker hos informationstjänsterna, se 
avsnitt 4 nedan.  
 
När invånare och företag söker information om att arbeta, studera eller starta företag i ett 
annat land eller upplever något mobilitetsrelaterat problem kontaktar de oftast 
informationstjänsterna. Potentiella gränshinder rapporteras in till Gränshinderrådets 
sekretariat, underlag bearbetas sedan i dialog med berörda nationella departement och 
därefter dokumenterar sekretariatet ärendet i gränshinderdatabasen. Baserat på 
databasens innehåll prioriterar medlemmarna i Gränshinderrådet ett antal gränshinder som 
de aktivt arbetar med. Det är därför viktigt att databasen hålls uppdaterad, vilket har skett 
regelbundet åren 2018–2020 i samarbete med departementen. Efter att 
Gränshinderdatabasen har uppdaterats tre år i rad bedöms den vara tillräckligt aktuell för 
att användas i arbetet. För att spara på resurser hos sekretariatet och departement kommer 
nästa uppdatering av gränshinderdatabasen ske sommaren 2022.  
 
När ett hinder en gång prioriterats bedrivs arbetet tills gränshindret är löst eller till dess att 
berörda departement eller myndigheter meddelat att gränshindret inte kan lösas. 
Gränshinderrådet har sedan starten 2014 bidragit till att 71 nordiska gränshinder har 
avklarats. Gränshinderrådet prioriterar aktuellt (augusti 2021) 38 gränshinder samt arbetar 
med coronarelaterade störningar och sex större temaområden.  
 
Under våren 2021 har Gränshinderrådet och Nordiska rådets Gränshindergrupp påbörjat ett 
stärkt och strategiskt tvärgående samarbete med syfte att undanröja ett antal gränshinder 
som funnits i gränshinderdatabasen sedan 2014 och även med fokus på några av de 
coronarelaterade störningarna som drabbat nordbor under coronakrisen. Sju tvärgående 
grupper med medlemmar från Gränshinderrådet och Gränshindergruppen har bildats, till 
grupperna kommer även externa relevanta aktörer och intresseorganisationer att knytas.  

https://pub.norden.org/politiknord2020-716-bilaga/#39955
https://www.norden.org/sv/granshinderdatabasen
https://pub.norden.org/politiknord2020-716/#40760
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Gränshinderarbete bedrivs också hos sektorerna på Nordiska ministerrådet. Information om 
sektorernas arbete med gränshinder återfinns i appendix 1.  

 
Gränshinderrådets avklarade ordinarie gränshinder 1 juli 2020 – 30 juni 2021 
Nedan följer en genomgång av Gränshinderrådets arbete och avklarade gränshinder under 
den aktuella perioden. En detaljerad redogörelse för Gränshinderrådets arbete kommer att 
återfinnas i Gränshinderrådets verksamhetsrapport för 2020/2021 som lanseras våren 2022, 
rapporten kommer att täcka perioden juli 2020 – december 2021 och presenteras vid 
Nordiska rådets temasession 2022. Från och med år 2022 kommer verksamhetsrapporterna 
däremot att täcka kalenderår och presenteras vid efterföljande års temasession. 
 
Under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2021 har åtta av de prioriterade gränshindren avklarats. 
Fyra har lösts och ytterligare fyra hinder har Gränshinderrådet beslutat att avskriva. Utöver 
Gränshinderrådets ordinarie gränshinder har ett stort antal störningar relaterade till 
coronakrisen inrapporterats som Gränshinderrådet också arbetat aktivt med. Läs mer om 
arbetet med coronarelaterade störningar i avsnitt 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortfattad information om ett urval av de avklarade hindren: 
 
Lösta gränshinder: 
 
Samordningsnummer till utländska fritidshusägare i Sverige  
I Sverige är det svårt att teckna avtal för olika tjänster utan svensk identitetsbeteckning. Det 
har varit ett stort problem för bland annat många av de cirka 22 500 nordbor som äger en 
fritidsstuga i Sverige och som ofta behöver tillgång till service, handel och olika tjänster. 
Dessa personer kan från och med juni 2021 ansöka om ett samordningsnummer, vilket kan 
underlätta att få tillgång till olika slags tjänster i det offentliga och privata, svenskt 
bankkonto osv. Gränshinderrådet har pådrivit frågan i tät dialog med bland annat 

Lösta gränshinder (länder som prioriterar i parentes): 
1. Erkännande av färöiska körkort (angående Sverige) 14–128 (FO) 
2. Samordningsnummer till utländska fritidshusägare i Sverige 14–160 (DK/SE) 
3. Utbetalningar av sociala förmåner vid tvivel om vilket land som har 

betalningsansvaret 14–166 (FI) 
4. Indrivning av underhållsbidrag i Danmark (IS, ad-hoc gränshinder; ärendet finns 

inte i gränshinderdatabasen) 

 

Avskrivna gränshinder (behandlade, men som enligt 
Gränshinderrådet/departementen inte kunde lösas): 

1. Elever på danska lärlingsutbildningar 14–170 (DK) 
2. Erkännande av grönländska körkort 14–172 (GL) 
3. Danska medborgare bosatta i ett annat land fråntas rösträtt 14–052 

(DK/GL/FO) 
4. Beräkning av förmån vid arbetsoförmåga efter arbete i flera nordiska länder 

14–006 (IS/FI) 

 

https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-faroiska-korkort
https://www.norden.org/sv/border-database/samordningsnummer-till-utlandska-fritidshusagare-i-sverige
https://www.norden.org/sv/border-database/utbetalningar-av-sociala-formaner-vid-tvivel-om-vilket-land-som-har
https://www.norden.org/sv/border-database/elever-pa-danska-larlingsutbildningar-kan-inte-ansoka-om-praktikplats-i-sverige
https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-gronlandska-korkort
https://www.norden.org/sv/border-database/danska-medborgare-bosatta-i-ett-annat-land-frantas-rostratt
https://www.norden.org/sv/border-database/berakning-av-forman-vid-arbetsoformaga-efter-arbete-i-flera-nordiska-lander
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intresseorganisationen Danske Torpare, som representerar danskar med hus i Sverige. Det 
är emellertid fortfarande oklart i vilken mån den nyligen införda tillgången till 
samordningsnummer faktiskt löser de mobilitetsrelaterade problemställningar som 
fritidshusägare rapporterat. Gränshinderrådet kommer därför att bevaka ärendet i 
fortsättningen.  
 
Utbetalningar av sociala förmåner vid tvivel om vilket land som har betalningsansvaret  
I några socialförsäkringsärenden mellan de nordiska länderna har det varit oklart vilket land 
som ska utbetala de sociala förmånerna till den försäkrade. EU-lagstiftningen möjliggör 
interimistiska beslut men dessa används sällan. Gränshinderrådet har en längre tid efterlyst 
dialog och uppmanat till utbyte mellan de nordiska socialförsäkringsmyndigheterna samt 
bland annat anordnat och finansierat en konferens (med stort fokus på problematiken kring 
tillämplig lagstiftning) mellan handläggarna av internationella socialförsäkringsärenden.  De 
nordiska socialförsäkringsinstitutionerna har nu tagit i bruk EESSI-systemet (elektroniskt 
utbyte av socialförsäkringsinformation) som förbättrar förutsättningarna för utbytet. 
Gränshinderrådet betraktar därmed frågan som löst, men kommer att fortsätta bevaka 
hindret som en del av sitt arbete med det något bredare definierade gränshindret om långa 
handläggningstider i EU-ärenden. 
 
 
Avskrivna – icke lösbara gränshinder: 
 

Danska medborgare bosatta i ett annat land fråntas rösträtt  

En dansk medborgare som bosätter sig mer än två år i ett annat land förlorar, med få 

undantag, sin rätt att rösta i val till Folketinget. Totalt bor nästan 55 000 danskar (varav 

omkring 50 000 är över 18 år) i de nordiska länderna, och särskilt i Öresundsregionen finns 

det ett omfattande antal öresundspendlare med danskt medborgaskap som bor i Skåne och 

arbetar i Danmark. I siffran är dubbelmedborgare som har medborgarskap även i 

bosättningslandet med troligtvis inte medräknade. Att lösa detta gränshinder kräver en 

grundlovsändring. Grundloven i Danmark har ändrats endast 4 gånger sedan är 1849, och 

ändringarna har oftast skett i form av genomgripande revisioner. Gränshinderrådet har 

uppfattningen att det i nuläget inte finns politisk vilja att ändra grundlagen. 

Gränshinderrådet har beslutat att avskriva ärendet som emellertid kan återupptas på 

Gränshinderrådets dagordning ifall förutsättningarna förändras. 

 
Beräkning av förmån vid arbetsoförmåga efter arbete i flera nordiska länder  
De nordiska länderna bedömer arbetsoförmåga olikt utifrån sina egna lagstiftningar. Detta 
kan leda till en lägre ersättning för den enskilde som har arbetsmarknadsmässig anknytning 
till flera nordiska länder. Problematiken har varit särskilt förekommande mellan Sverige och 
Finland, i synnerhet i fall där personen har arbetat en längre tid i Sverige, flyttat till Finland 
och blivit arbetsoförmögen där. Man har försökt att lösa problemet med bättre information 
om olika krav hos förmånssystem i Finland och Sverige. Eftersom det inte är realistiskt att 
harmonisera arbetslöshetslagstiftningen i Finland och Sverige måste andra alternativ 
övervägas, till exempel mera omfattande och bättre motiverade läkarintyg som skulle 
underlätta möjligheten att personen blir också i Sverige bedömd som arbetsoförmögen. 
Gränshinderrådet bedömer att problemet, trots att det handlar om viktig problematik som 
drabbar hårt vissa personer, inte kan lösas och avskriver ärendet. 

 

Gränshinderrådets arbete med temaområden 
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Gränshinderrådet fick i februari 2020 en utökad befogenhet av samarbetsministrarna för att 
framöver fokusera på bredare temaområden för ökad politisk relevans. Samtidigt har 
Gränshinderrådets ordförande getts möjlighet att vid behov delta på relevanta 
ämbetsmannakommitté och ministerrådsmöten. Under perioden har Gränshinderrådet 
fokuserat på sex temaområden.  
 
Temaområden:  
 

- Digitala verktyg för att kommunicera med det offentliga fungerar inte över de 
nordiska gränserna  

- Erkännande av yrkeskvalifikationer 
- Olika byggbestämmelser 
- Geoblocking2 
- Gränsregional statistik 
- Transportsamarbete över gränsen 

 
Ett exempel på hur Gränshinderrådet arbetar med de utvalda temaområdena kan nämnas 
med koppling till temaområdet erkännande av yrkeskvalifikationer. Gränshinderrådet och 
dess sekretariat har deltagit i tvärsektoriellt samarbete kring rapporten ”Kortlægning af 
brancheregulerede barrierer for mobilitet i Norden”. Rapporten färdigställdes i december 2020 
med ledning av EK-A. Gränshinderrådet finansierade rapporten tillsammans med EK-U, 
lämnade inspel angående genomförandet och efterlyste att processen efter rapporten 
mynnar i konkreta lösningar på de identifierade problemen. I april 2021 beslutade EK-A om 
att sätta i gång ett projekt för att lösa ett urval av problemställningarna i kartläggningen.  
 
En mer utförlig beskrivning på arbetet och status med temaområdena kommer att finnas i 
Gränshinderrådets kommande verksamhetsrapport 2020–2021.  
 
 

3. Arbetet med coronarelaterade störningar 
 
Med anledning av de direkta och påtagliga effekterna som stängda gränser, olika 
restriktioner och nationella åtgärder medförde i gränsregionerna och inom Norden har de 
gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens 
gränstjänst och Øresunddirekt och Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, 
på initiativ av Gränshinderrådets sekretariat, sedan den 13 mars 2020 löpande identifierat 
och inrapporterat störningar som uppstått i gränsregionerna och mellan de nordiska 
länderna.  
 
Rapporternas syfte är att informera och medvetandegöra beslutsfattare och myndigheter 
om de särskilda problem coronakrisen skapat för den fria rörligheten i Norden och de 
konsekvenser som ländernas inreseförbud föranlett. Rapporterna förmedlas vidare till bland 
andra Gränshinderrådet, Samarbetsministrarna, Nordiska samarbetskommittén samt 
Nordiska rådet. Rapporterna ska också ses som ett bidrag till de diskussioner som förs i 

                                                                    
2 Med geoblocking avses begränsad tillgång till de nordiska ländernas public service-institutioners digitala tv-tjänster på tvärs 

i Norden 
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bland annat i ministerrådet, Gränshinderrådet och Nordiska Rådet kring förbättringar av det 
nordiska samarbetet i kristider. 
 
Rapporterna är inte uttömmande, dock ger de en lägesbild och vittnar om hur krisen 
påverkar livet och vardagen för människor och företag som bor och verkar i 
gränsregionerna. Vidare är de störningar som lyfts i rapporterna inte att likställa med 
formella gränshinder och de granskas inte på samma sätt som de gränshindren som 
publiceras i den officiella nordiska gränshinderdatabasen.  
 
Fram till den 30 juni 2021 har totalt 17 rapporter levererats i vilka 116 störningar 
identifierats, varav 54 var aktiva och 62 var inaktiva3, det vill säga löst genom upphävandet 
av nationella tillfälliga åtgärder för att begränsa smittspridningen. 
 
De coronarelaterade störningarna som identifierats kan hänföras till två typer av nationella 
beslut: 

1. Inreserestriktioner på gränsen och karantänsbestämmelser i samband med inresa 
och vistelse i landet 

2. Nationella riktlinjer och åtgärder för att kontrollera och begränsa smittspridning 
inom landet 

 
I rapport nr 17 var det 76% av aktuella störningar som kunde hänföras till inreserestriktioner 
och karantänsbestämmelser och 24% av aktuella störningar som kunde hänföras till 
nationella riktlinjer och åtgärder.  
 
Utöver specifika störningar har även Gränshinderrådet identifierat fyra generella 
utmaningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationstjänsterna har sedan starten av coronakrisen löpande varit i kontakt med 
myndigheter, ambassader och olika nätverk för att få korrekt information och för att hjälpa 
människor och företag med de utmaningar och problem som uppstått till följd av krisen. De 
har haft en unik och strategisk roll i sin dialog med människor och företag under krisen. 
Gemensamt för samtliga informationstjänster är att besöksstatistiken på deras hemsidor 
och antalet förfrågningar har ökat markant. Mer information om informationsarbetet och 
aktuell statistik återfinns i avsnitt 4 nedan. 
 

 

                                                                    
3 Med begreppet ”inaktiv” avses här en störning som är löst genom nationella beslut eller lagstiftning, eller en störning som 

har blivit inaktuell på grund av nationella beslut att inför mindre strikta inreserestriktioner eller upphäva dem. 

1) Hur långt sträcker sig arbetsplikten?  
2) Det finns ett generellt behov av tydlig information och enhetlig tolkning av 

regelverk 
3) De nordiska länderna har olika nationella strategier för at minska och hindra 

smittspridningen 
4) Bristen på gränsregional statistik är extra aktuell med tanke på eventuella 

effekter som krisen har haft på gränsregionerna  
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Enkät om hur restriktioner och nationella åtgärder påverkat vardagen i 
gränsregioner och i Norden 
I samarbete med informationstjänsterna har Gränshinderrådet genomfört tre digitala 
enkätundersökningar, varav de två senaste genomfördes under den aktuella perioden.  
Enkäterna har i huvudsak riktat sig till de människor som bor och verkar i gränsregioner där 
dagpendling är som störst. Det har dock funnits möjlighet för den som svarar på enkäten att 
specificera också andra landskombinationer, såsom till exempel Danmark–Norge och 
Åland–Sverige.  
 
I december 2020 responderade 2 676 personer och i juni 2021 responderade 2 105 personer. 
Resultaten från juni visar att 75% av personer som bor och verkar i de nordiska 
gränsregionerna uppger att deras mobilitet över gränserna har inskränkts på grund av 
covid-19 i mycket hög grad. Drygt sju av tio upplever ökad oro över att inte få möjlighet att 
träffa sina familjemedlemmar på andra sidan gränsen. Nästan 80 % uppger att 
karantänsreglerna ger dem problem och över 80% uppger att de upplevt problem med 
motstridig information från myndigheter.  
 
Respondenterna fick även möjlighet att fritt svara på ett antal frågor, och bland de över 
5000 fritextkommentarerna är det särskilt tre områden som lyfts fram av respondenterna:  

1) behov av samordning på nordisk nivå 
2) osäkerhet på om myndigheternas information är uppdaterad och gränsregionalt 

anpassad  
3) oro och frustration över de nya gränshinder som uppstått i spåren av krisen.  

 
 

Brev till ansvariga ministrar 
Gränshinderrådets medlemmar har skickat fyra brev med anledning av coronarelaterade 
störningar under perioden. Följ länkarna nedan för brev samt svar i förekommande fall:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informationssida om coronaarbetet 
På Norden.org lanserades våren 2021 en ny informationssida som ger en överblick över 

Gränshinderrådets och informationstjänsternas arbete med coronarelaterade störningar 

under 2020 och 2021. Informationssidan finns på denna länk.  
 

Nordiska ministerrådets strategiska genomlysning av det nordiska 
samarbetet i kris 
Under våren 2021 beslutade samarbetsministrarna om en strategisk utredning av det 
nordiska samarbetet under krisen. Avsikten med genomlysningen är att ta tillvara lärdomar 
och erfarenheter av coronakrisen. Utredningen kommer att bestå av två delar. Den första 
delen produceras inom Nordiska ministerrådets sekretariat och kartlägger särskilt hur 

• Brev till de nordiska arbetsmarknadsministrarna (23 februari 2021) och svar 

• Brev till de svenska ministrarna Mikael Damberg och Anna Hallberg (20 januari 
2021) och svar 

• Brev till de nordiska skatte- och finansministrarna (2 december 2020) och svar 

• Brev till den svenska arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (8 december 
2020)  

 

 

https://www.norden.org/sv/information/granshinderradets-arbete-med-coronarelaterade-storningar
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560789/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560796/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560800/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560800/FULLTEXT02.pdf
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ministerrådets strukturer, inklusive institutioner och samarbetsorgan, har utnyttjats under 
krisen. Den andra delen har fokus på framtiden och genomförs av den tidigare direktören 
för Nordiska rådet, Jan-Erik Enestam. Denna del av rapporten kommer att innehålla ett 
antal konkreta rekommendationer som skall stärka och utveckla det nordiska samarbetet 
på krisområdet, särskilt inom ministerrådet. Den strategiska genomlysningen förväntas 
vara klar innan utgången av 2021.  
 
 

4. Arbetet med att stärka informationsinsatserna  
 
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala 
informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens 
Gränstjänst/Grensetjeneste och Øresunddirekt är helt- eller delvis finansierade av NMRS. 
Under 2021 höjdes Gränshinderrådets finansiering av de tre gränsregionala 
informationstjänsterna med 15% i syfte att ytterligare stärka deras informations-, 
integrations- och gränshinderarbete.  
 
Informationstjänsterna utgör Gränshinderrådets strategiska frontlinje. De skapar trygghet i 
vardagen för invånare och företag som vill röra sig mellan de nordiska länderna och som 
behöver hjälp med gränsregionalt anpassad information om regler och hjälp med 
myndighetskontakter i de nordiska länderna. Informationsinsatserna utgör en stor del av 
det förebyggande gränshinderarbetet genom att med gränsregionalt anpassad information 
om ämnen såsom skatt, socialförsäkring, arbetsmarknad med mera och lättillgänglig 
information om de nordiska ländernas system möjliggör informationstjänsterna att 
invånare och företag lättare kan navigera sig genom systemen och minskar därmed risken 
för att problem ska uppstå. Informationstjänsterna har även i uppdrag att informera om 
existerande gränshinder. De arbetar även aktivt med mobilitets- och integrationsfrämjande 
insatser.  
 
I sin dagliga kontakt med privatpersoner och företag registrerar de potentiella gränshinder. 
De potentiella gränshindren inrapporteras därefter till Gränshinderrådets sekretariat där 
processen med utredning och dialog med ansvariga departement tar vid. 
Informationstjänsterna samarbetar också sinsemellan samt med regionala och nationella 
aktörer, nationella myndigheter, näringslivsorganisationer, intresseorganisationer med 
flera.  
 
Med anledningen av ländernas inreserestriktioner och nationella beslut har 
informationstjänsternas kontakt- och webbstatistik ökat markant. Info Norden har under 
perioden genererat drygt 1,3 miljoner webbesök och haft drygt 4 500 personliga kontakter. 
De tre gränsregionala informationstjänsterna har tillsammans genererat drygt 2 miljoner 
webbesök och haft drygt 41 000 personliga kontakter.  
 
Nedan presenteras statistik för perioden, viktigt att notera är att Info Nordens uppdrag mål 
och uppdrag delvis skiljer sig åt från de gränsregionala informationstjänsternas mål och 
uppdrag och är därför inte direkt jämförbara. Info Nordens verksamhet och statistik 
presenteras därför separat nedan. 

 
 

https://www.norden.org/sv/info-norden
https://www.grensetjansten.com/sv/
https://granstjanst.se/
https://granstjanst.se/
https://www.oresunddirekt.com/
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Info Norden 

Info Norden, som är Nordiska ministerrådets informationstjänst, har som mål att invånare 
främst ska finna svar på sina frågor på Info Nordens hemsidor och därifrån ledas vidare till 
relevanta myndigheter. I Info Nordens uppdrag ingår också att informera om det nordiska 
samarbetet i stort.  
 
Info Norden arbetar för att de personliga förfrågningarna i huvudsak ska röra mer 
komplicerade frågor och nya potentiella gränshinder och målet är inte att få så många 
förfrågningar som möjligt. Info Nordens personliga kontakt med invånare sker främst via 
webbformulär, telefon och e-post och i kontakterna med invånare och företag identifieras 
potentiella gränshinder.  
 
Info Norden arrangerar även olika informationsaktiviteter för att bidra till att sätta fokus på 
mobilitet i Norden, informera om nordiska regelverk och skapa mötesplatser över 
nationsgränserna. Externa insatser såsom informationsträffar och seminarier har dock 
under coronakrisen till stor del haft uppehåll, med undantag för vissa seminarier och 
konferenser som skett i digitalt format.  
 

Statistik Info Norden 1 juli 2020 – 30 juni 2021 

* Kontakter via webbformulär, telefon, e-post, sociala media m.m.  
** Deltagare på informationsträffar/seminarier/övriga externa aktiviteter 
*** Statistiken avser antalet sessioner  
 
 

De gränsregionala informationstjänsterna 
De tre gränsregionala informationstjänsterna har, till skillnad från Info Norden, fysiska 
informationscenter som invånare och företag kan besöka och kontakta för att få personlig 
vägledning. De gränsregionala informationstjänsternas mål är att kunderna ska finna 
gränsregionalt anpassad generell information på hemsidorna och att kunderna även ska ta 
personlig kontakt för att få en personligt anpassad vägledning. I kontakterna med invånare 
och företag identifieras potentiella gränshinder.  
 
Informationscentren har dock varit stängda för fysiska besök under större delen av 2020 och 
har haft fortsatt stängt för personliga besök under 2021 på grund av coronakrisen, all 
personlig kontakt med kunder har därför skett till största delen via e-post, telefon och/eller 
digitala möten. Vissa av kontoren har också fått omfördela personalresurser till följd av 
krisen.  
 
De gränsregionala informationstjänsterna arrangerar även olika informationsaktiviteter för 
att bidra till att sätta fokus på mobilitet i gränsregionerna och deltar i olika typer av 
informationsinsatser för att främja de gemensamma arbetsmarknaderna och för att skapa 
uppmärksamhet kring möjligheter och utmaningar.  
 

 
 

Personlig 
betjäning* 

Externa  
aktiviteter** 

Webb*** 
 

Facebook 
 

Twitter 

Info Norden  4 590 1 200 1 301 072 9 879 1 577 

 
TOTALT  

 
4 590 

 
1 200 

 
1 301 072 

 
9 879 

 
1 577 
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De ordinarie mobilitets- och integrationsfrämjande externa insatserna såsom 
informationsträffar, seminarier och jobbmässor har under coronakrisen till stor del haft 
uppehåll, med undantag för vissa seminarier och konferenser som skett i digitalt format.  
 

Statistik gränsregionala informationstjänster 1 juli 2020 – 30 juni 2021 

 
* Kontakter via besök, e-post, telefon 
** Deltagare på informationsträffar/seminarier/övriga externa aktiviteter  
*** Statistiken avser antalet sessioner  
 

 

Ditt gränsproblem – ett digitalt inrapporteringssystem med stöd av 
samarbetsministrarna 
2019 tilldelade samarbetsministrarna ur mobilitetspuljen ett belopp på 1 MDKK till de tre 
gränsregionala informationstjänsterna för att gemensamt utveckla ett system för en mer 
effektiv gemensam identifiering och inrapportering av gränshinder.  
 
Under perioden har de utvecklat ett gemensamt digitalt inrapporteringssystem för 
gränshinder som uppstår i de nordiska gränsregionerna. Systemet, som kommer att 
lanseras under Nordiska rådets session 2021, kommer bland annat att förbättra kvalitén på 
inrapportering av upplevda gränshinder i gränsregionerna och effektivisera det 
gemensamma gränshinderarbetet. Syftet är också att möjliggöra för alla i gränsregionerna, 
både privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag, att på ett kundvänligt sätt 
digitalt rapportera in upplevda gränshinder eller andra typer av mobilitetshinder samt följa 
vad status med ärendet är.  
 
 

5. Utvärdering av Gränshinderrådet 2018 – 2020  
 
Under våren 2021 genomförde Oxford Research AB en extern utvärdering av 
Gränshinderrådets arbete. Utvärderingen omfattade den pågående mandatperiodens tre 
första år och syftade till att ge underlag för bearbetning av Gränshinderrådets nya mandat 
som ska gälla från och med den 1 januari 2022.  
 
Generellt sett bedömer utvärderaren Oxford Research att Gränshinderrådet når goda 
resultat med sitt arbete och arbetar på ett ändamålsenligt sätt.  

 
 

Personlig 
betjäning* 

Externa  
aktiviteter** 

Webb*** 
 

Facebook 
 

LinkedIn Twitter 

Grensetjänsten 
Norge-Sverige  

21 866 106 367 320 1 695 - - 

Nordkalottens 
Gränstjänst/ 
Grensetjeneste 

4 535 1 286 43 222 1 159 - 82 

Øresunddirekt 14 617 203  1 608 200 2 750 499 802 

 
TOTALT  

 
41 018 

 
1 595 

 
2 018 742 

 
5 604 

 
499 

 
884 
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Utvärderaren drar följande sammanfattade slutsatser om arbetet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns dock utrymme till vissa förbättringar, t ex definition och framtagande av 
kvalitativa resultatmål och effektivisering av rapportering för att förhindra dubbelarbete.  
De viktigaste rekommendationerna är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gränshinderrådet tar rekommendationerna vidare både i sitt ordinarie arbete och i den 
pågående process rörande mandatförnyelsen.    
 

- Utveckla kvalitativa resultatmål för Gränshinderrådets arbete.  
Målsättningarna för Gränshinderrådet ses över och utvecklas till att 
innefatta konkreta resultat- och effektmål för samtliga delar av 
verksamheten.  

- Göra ett vägval omkring hur arbetat med bredare frågor ska ske.  
Gränshinderrådet i samarbete med NSK, Generalsekreteraren och 
samarbetsministrarna ser över vilka för- och nackdelar det finns med att 
stärka Gränshinderrådets arbete med de bredare frågorna och vilken 
påverkan det i så fall skulle ha på Gränshinderrådets möjligheter att utföra 
sitt basuppdrag.  

- Stärka Gränshinderrådets näringslivsperspektiv.  
Gränshinderrådet sätter ytterligare fokus på hur näringslivsperspektivet 
skulle kunna stärkas.  

- Arbeta strategiskt med det förebyggande arbetet och effekterna av 
covid-19.  
Ett strategiskt omtag om det förebyggande arbetet där Gränshinderrådets 
roll och mandat definieras och målsättningar för arbetet tas fram. 
Dessutom bör Gränshinderrådet genomföra en analys av vilka 
coronarelaterade störningar som riskerar att bli gränshinder och hur de kan 
arbeta förebyggande för att förhindra det.  

 

- Gränshinderrådet är välorganiserat sett till rådets sammansättning och 
ledamöternas erfarenheter.  

- Gränshinderrådet har välfungerande processer för att identifiera och 
hantera gränshinder, men påverkas av hur stark den politiska viljan att lösa 
gränshindren är hos de nationella departementen. Implementeringen av 
temaområden har däremot i högre grad gjort det möjligt för 
Gränshinderrådet att sätta fokus på breda, komplexa frågeställningar.  

- Gränshinderrådet når resultat genom att skapa nordiska mervärden och har 
hög måluppfyllelse sett till de kvantitativa målsättningar som finns i 
mandatet. Däremot saknar Gränshinderrådet både kvalitativa målsättningar 
och målsättningar för hur rådet bör arbeta med att förebygga gränshinder.  

- Covid-19-pandemin har påverkat Gränshinderrådets arbete under 
mandatperioden på flera sätt. Samverkan mellan Gränshinderrådet och 
stöttande aktörer har ökat och rådet har haft en roll i att skapa 
uppmärksamhet omkring coronarelaterade störningar.  
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Appendix 1 Sektorernas arbete med gränshinder juli 2020 – juni 
2021 
 

Gränshinder Nummer i 
gränshinder-
databasen 

Fackministerråd Resultat juli 2020-juni 
2021 

Olika 
byggbestämmelser 

14–076 MR-VÆKST 
(Erhverv) 
 

Afholdt bygge- og 
boligministermøde 10. 
oktober 2020 hvor en 
deklaration om 
klimavenligt og cirkulært 
byggeri blev vedtaget.  
 
Igangsat pilotprojekt om 
harmonisering af 
byggeregler for 
bæredygtigt byggeri i et 
livscyklusperspektiv.  
 
En analyse af barriere for 
et mere integreret nordisk 
marked for byggeri er 
gennemført og har 
resulterede i en række 
anbefalinger. Disse er 
under behandling og vil 
blive præsenteret ved 
bygge- og 
boligministermødet d. 22. 
november i Finland.   
 
Erhvervssektoren har 
afsat 40 MDKK til 
bæredygtigt byggeri og 
harmonisering af reglerne 
i NMR-handlingsplanen. 
Disse 40 MDKK indgår i et 
tværsektorielt program 
’Bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt 
byggeri i norden’. 
Programmet er også 
finansieret med 10 MDKK 
fra MR-SAM og 10 MDKK 
fra Miljø- og 
klimasektoren. 
Programmet er planlagt til 
opstart i Q3-4 2021. 
 
Etableret en styregruppe 
under EK-N for et mere 
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integreret marked for 
byggeri i Norden. 
Styregruppen mødes to 
gange årligt. Denne 
styregruppe kommer også 
til at fungerer som 
styregruppe for 
byggeriprogrammet 
’Bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt 
byggeri i Norden’. 
 
Et finsk 
formandskabsprojekt 
’Nordisk Netværk for 
cirkulært byggeri’ er 
opstartede. 

Erkännande av 
yrkeskvalifikationer  

14–122 MR-U/(MR-A) 
 
 
 

I desember 2020 leverte 
Rambøll en 
kartleggingsrapport av 
bransjeregulerte hindre 
for mobilitet i Norden, 
bestilt av MR-A, i 
samarbeid med MR-U og 
Grensehinderrådet. 
Rapporten viser et 
utfordringsbilde som er 
mindre enn antatt, og 
viser metoder for å kunne 
løse hindrene.  I april 2021 
besluttet EK-A på det 
grunnlag å utvikle og 
igangsette et prosjekt, i 
samarbeid med EK-U, for 
å løse et utvalg av 
hindrene i 
kartleggingsrapporten. 

Flytt för 
institutionaliserade 
personer 

14–104 MR-S 
 
 
 

Grensehinderet er ikke 
løst. Saken er tatt opp i 
forbindelse med 
revisjonen av den nordiske 
Bistandskonvensjonen 
som fremdeles er i 
prosess.   
De nordiske regeringer 
har forsøgt at håndtere 
den manglende specifikke 
regulering i konventionen 
af omkostningsfordeling i 
forbindelse med flytning. 
I forbindelse med et 
forslag til revision af 
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konventionen i 2017 blev 
det af revisionsgruppen i 
imidlertid vurderet, at 
disse grænsehindringer 
ikke vil kunne løses med 
udvidede rettigheder i en 
revideret Nordisk 
konvention om social 
bistand og sociale 
tjenester uden at blive 
udgiftsdrivende. Derfor 
søges det at arbejde med 
bedre vejledning om de 
eksisterende 
myndighedsforpligtelser 
mellem kommunerne, 
samt at løse problemerne 
lokalt mellem 
kommunerne. Dette kan 
bl.a. ske gennem 
oplysning om tidligere 
indgåede aftaler og 
vidensoverdragelse af 
erfaringer fra tidligere 
praksis. 

Färdtjänst för 
funktionshindrade 

14–136 MR-S 
 

Grensehinderet er ikke 
løst. Saken er tatt opp i 
forbindelse med 
revisjonen av den nordiske 
Bistandskonvensjonen 
som fremdeles er i 
prosess. En bidragende 
løsning kan være å styrke 
informasjonstjenesten. 

Personlig assistent vid 
flytt 

14–124 MR-S Grensehinderet er ikke 
løst. Saken er tatt opp i 
forbindelse med 
revisjonen av den nordiske 
Bistandskonvensjonen 
som fremdeles er i 
prosess. En bidragende 
løsning kan være å styrke 
informasjonstjenesten. 

Olika krav på märkning 
av läkemedel och olika 
krav på språk för 
bipacksedel 

17–016 MR-S Grensehinderet er ikke 
løst. Mot bakgrund av att 
Europeiska kommissionen 
har inlett en översyn av 
EU-direktiv 2001/83 om 
Humanläkemedel, 
beslutade ÄK-S att ta fram 
ett gemensamt brev till 
kommissionen med syfte 
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att öppna för möjligheten 
att använda elektroniska 
bipacksedlar för 
humanläkemedel inom 
EU. Brevet överlämnades 
till kommissionär Vytenis 
Andriukaitis den 10 juli 
2019 av den isländske 
ambassadören Gunnar 
Pálsson.  Frågan kan 
komma att lösas på EU-
nivå i samband med 
revisionen av EU-direktiv 
2001/83. 

Ytterligare krav på 
utfört arbete för att 
kunna sammanlägga 
arbets- och 
försäkringsperioder 
från ett annat land vid 
ansökan om 
arbetslöshetsersättning 
 

14–090 MR-A 
 

Grensehinderet er fortsatt 
på EK-As agenda, men det 
har ikke vært noen 
endringer siste år, bl.a. på 
grunn av corona-
pandemien med redusert 
møtevirksomhet og 
endret fokus. 

Långa 
handläggningstider i 
EU-ärenden 
 

14–092 MR-A 
 

Grensehinderet er fortsatt 
på EK-As agenda, men det 
har ikke vært noen 
endringer siste år, bl.a. på 
grunn av corona-
pandemien med redusert 
møtevirksomhet og 
endret fokus. 

 


