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Valiokuntaehdotus vuosittain laadittavasta pohjoismaisen integraation
barometristä
Ehdotus
Kasvu ja kehity Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se osana pyrkimystään tehdä Pohjolasta maailman integroitunein alue
perustaa ”barometrin”, joka indeksin ja erilaisten mitattavissa olevien kriteerien perusteella antaa kuvan siitä, mihin suuntaan Pohjolan integraatio kulloinkin on kehittymässä.
Taustaa
Vuoteen 2010 asti elinkeinoelämän etujärjestö Dansk Erhverv ja Sydsvenska Industrioch Handelskammaren tekivät yhteistyötä laatiakseen yhteisen ”elinkeinoelämän
Juutinrauman indeksin”. Kustannussyistä työ keskeytettiin. Viimeinen saavutettu indeksiluku oli 69/100 asteikolla, jossa 100 vastasi täydellistä integraatiota. Vuonna
2017 esiteltiin uusi indeksi, suhdannebarometri, jonka molemmat järjestöt olivat itse
kehittäneet ja joka osoitti alueen kehittyvän positiivisesti. Vastauksen antaneista yrityksistä 38 prosenttia suunnitteli palkkaavansa lisää väkeä ja 30 prosenttia lisäävänsä
investointeja.
Dansk Erhverv ryhtyy nyt jatkamaan työtä ja kehittää Juutinrauman indeksiä, jolla
mitataan integraatiota ja suhdannekehitystä. Ensimmäiset tulokset julkistettaneen
vuonna 2020, ja indeksiä kehitetään myös Fehmarnin salmen alueelle mittaamaan
Tanskan ja Saksan raja-alueen kehitystä. Saksan viranomaiset ovat antaneet luvan
tunnelin rakentamiselle.
Dansk Erhverv suunnittelee uutta indeksiä joka toinen vuosi. Indeksin tulee osoittaa,
kuinka integraatio kehittyy suuremmalla alueella Fehmarnin salmen tunnelin valmistumisen jälkeen. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, mitä parametreja uuteen indeksiin sisällytetään. On kuitenkin ajateltu tarkastella muun muassa suhdanteita, pendelöintiä, asuntoja ja työpaikkailmoituksia. Indeksin toivotaan tuovan esiin vielä voimassa
olevien rajaesteiden aiheuttamat poliittiset seuraukset.
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Valiokunnan näkemykset
Pohjoismaiden pääministerit ilmoittivat vuonna 2017 näkemyksestään, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue. Ministereiden kannanotto johti
pohjoismaisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman 2019–2021 laatimiseen sekä nyt
käynnissä olevan pohjoismaisen yhteistyön uuden vision työstämiseen. Yhteistyöministerit hyväksyvät vision 19. kesäkuuta tänä vuonna ja pääministerit toivon mukaan
elokuussa. Visio on Pohjoismaiden ministerineuvoston yleinen visio, johon sisältyvät
strategiset painopistealueet, ja siinä kiinnitetään erityisesti huomiota kestävään ja
integroituneeseen Pohjolaan. Integraation kehittymisestä kertovan pohjoismaisen
barometrin pitäisi sopia hyvin yhteen uuden vision ja pääministereiden vuonna 2017
ilmaisemien pyrkimysten kanssa.
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