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Utskottsförslag 

rörande en årlig barometer kring nordisk integration 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att som en del av sin strävan om att Norden ska bli världens mest integrerade 

region, överväga att upprätta en ”barometer” som med utgångspunkt i ett 

index, och olika mätbara kriterier, ska kunna ge en bild av huruvida Norden 

utvecklas i en mer integrerande eller en mer disintegrerande riktning. 

Bakgrund 

Fram till 2010 samarbetade näringslivsorganisationen Dansk Erhverv med Sydsvenska 

Industri- och Handelskammaren om att ta fram ett gemensamt ”näringslivets 

Öresundsindex”. Av kostnadsskäl lades arbetet ner. Det sista indextalet var 69 på en 

100-skala där högsta värdet motsvara full integration. Under 2017 presenterades ett 

nytt index, en konjunkturbarometer som de båda organisationerna själva tagit fram, 

och som visade på en positiv utveckling i regionen. 38 procent av de tillfrågade företa-

gen planerade att nyanställa och 30 procent planerade för ökade investeringar. 

Dansk Erhrverv ska nu återuppta arbetet med att skapa ett Öresundsindex som mäter 

integration och konjunkturutveckling. Första publicering väntas ske 2020 och då ska 

även ett index över den tysk-danska utvecklingen över Fehmarn Bält tas fram med an-

ledning av att de tyska myndigheterna gett sitt tillstånd till tunnelbygget.  

Dansk Erhverv räknar med att ta fram ett nytt index vartannat år, som ska visa på in-

tegrationen i den större region som uppstår när Fehmarn Bält-tunneln är färdig. Det är 

dock ännu inte klart vilka parametrar som ska ingå i deras nya index. Man talar dock 

om att se på konjunkturen, pendlingen, bostäder, jobbannonser och mycket mer. Man 

önskar överordnat sett skapa ett index som pekar på de politiska konsekvenserna av de 

gränshindren som fortfarande finns.  
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Utskottets synpunkter 

2017 tillkännagav de nordiska statsministrarna att man vill att Norden ska vara värl-

dens mest integrerade region. En av flera konsekvenser av detta ställningstagande 

har varit antagandet av en nordisk handlingsplan för ökad mobilitet, 2019-2021, samt 

det nu pågående arbetet med att ta fram en vision för det fortsatta nordiska samar-

betet. Visionen ska antas av samarbetsministrarna den 19 juni i år, och förhoppnings-

vis godkännas av statsministrarna i augusti. I visionen, som ska utgöra Nordiska mi-

nisterrådets övergripande vision och strategiska prioriteringar, ligger fokus på ett 

hållbart och integrerat Norden. Tanken på en nordisk barometer som kan visa på 

graden av integration eller avsaknaden av samma, borde kunna ligga i linje med en 

sådan vision och den strävan som statsministrarna redan 2017 givit uttryck för.  
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