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AKTUELLT
Ett halvår går fort och nu är sommaren här.
I mitten av januari sjösattes vår nya hemsida med förändringar både i layout och innehåll. I och med detta har
våra arbetsgivarkontakter ökat betydligt med frågor som berör etablering och att ta uppdrag på andra sidan
gränsen. Hemsidan är levande och utvecklingen av den fortsätter kontinuerligt.
Ett exempel på vår utökade information till företagare/näringsliv är att vi tillsammans med Skatteverket i slutet av mars genomförde en informationsdag på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Representanter
från ca 25 företag deltog och intresset för de gränsöverskridande frågorna var stort.
Vi har aktivt deltagit på jobbmässor arrangerade av Arbetsförmedlingen under våren. I samband med detta
har vi även informerat kollegor inom Af om vår verksamhet och gränsrelaterade frågor.
Under april månad genomfördes totalt åtta dagar med deklaration och selvangivelse-vägledning. På plats fanns
Skatteverket och Skatteetaten som såg till att ca 300 arbetstagare från hela Sverige och Norge fick hjälp via
telefon och besök.
En informationsinsats för både arbetstagare och arbetsgivare som uppskattas är att vi årligen finns på plats i
Trysil innan säsongsavslutning. I fjället arbetar ca 400 gästarbetare.
Vi har deltagit som en aktör i arbetet kring Skatteetatens nya skattekontor i Grålum, Østfold där ett flertal
myndigheter kommer att ha ett gemensamt Utlandssenter. Kontoret invigdes 1 juli 2015.
GRÄNSHINDERARBETET

NORDISKA LOTS-GRUPPEN

I januari uppvaktade Grensetjänsten tillsammans med Öresundskomiteen statssekreterare Irene Wennemo på Arbetsmarknadsdepartementet. Vi överlämnade lösningsförslag inom arbetsmarknadsförsäkringen i frågor som är viktiga att lösa då de ställer till oreda för
gränsarbetaren.

Den grupp bestående av de olika
informationstjänsterna och gränskommittéerna i Norden har fått ett
namn; Nordiska LOTS-gruppen.

Förenklingsgruppen Sverige-Norge har träffats i Karlstad hos Pensionsmyndigheten. På mötet deltog förutom Pensionsmyndigheten;
NAV (Sykepenger, Pensjon och EØS Dagpenger), Försäkringskassan,
Skatteetaten, Skatteverket och A-kassornas Samorganisation.
Syftet med Förenklingsgruppen är i ordets rätta bemärkelse att förändra/förenkla för gränsarbetaren.
Vårens Gränshinderråd avhölls i maj på Kongsvinger Festning där vi
med glädje kunde avskriva ett hinder inom arbetslöshetsförsäkringen.
Förutom detta fick vi lyssna till flera intressanta föredrag.
Vi har deltagit på ett flertal förmöten med svenska representanten i
Gränshinderrådet, Annika Hahn-Englund där vi gått igenom prioriterade hinder i Norden och där vi även rapporterat om olika problem
för en gränsarbetare.

Gruppen arbetar sedan flera år tillbaka med samordning och gemensamma prioriteringar inom gränshinderarbete, information mm. Sammankallande är Nordiska Ministerrådets Gränshindersekretariat. Under
våren har gruppen träffats två
gånger.

Trevlig sommar!

