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16.000 grænsependlere mangler i officiel statistik
I 13 år har Øresundsbroen givet nem adgang til arbejdspladser på tværs af nationale grænser.
Alligevel savnes grænsependlerne fortsat i den officielle statistik i både Danmark og Sverige.
Problemet viser sig i mørketal og fejlagtig statistik.
I onsdags publicerede Danmarks Statistik deres årlige arbejdsstyrkestatistik med antal beskæftigede
og arbejdspendlere. Totalt mangler 16.000 beskæftigede svenskere i Danmark i statistikken. I
København svarer det til 6.984 personer (2 procentdele), mens det i Tårnby Kommune, hvor
Københavns Lufthavn ligger, svarer til 2.043 personer – hele 8 procentdele.
Vigtige dynamikker sløres
Når grænsependlere ikke indgår i de officielle statistikker, forbigås den positive økonomisk effekt
øresundsintegrationen har medført for Storkøbenhavn, og kan medføre i fremtiden, for de dele af
regionen, der ligger tættest på Øresundsbron.
Arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet, der har forsket i netop
arbejdsmarked og migration på tværs af grænser, synes det er ærgerligt at optællingen stopper ved
grænsen:
-Godt nok har vi lige nu et ledighedsproblem, men den demografiske udvikling kan hurtigt sætte os i
en situation, hvor vi mangler arbejdskraft. Derfor er det nødvendigt at vi kender de faktiske
dynamikker der påvirker den tilgængelige arbejdskraft – og her indgår grænsependlere også. Ellers
kan vi ikke fremadrettet vide hvor og hvordan vi skal tiltrække nødvendig arbejdskraft til Danmark.
De rigtige tal findes
Dermed kan det som ved første øjekast virker som et marginalt problem, slå igennem i statistik og
den fortsatte anvendelse og citering i medier og politiske beslutningsprocesser.
-Det er bemærkelsesværdigt, at de nationale statistiskmyndigheder endnu ikke har givet et klart
mandat til at integrere grænsependlere i de nationale statistikker, siger Anna Bjärenlöv projektleder
for Ørestat III, der står bag Øresundsdatabasen som udarbejder grænseregional statistik, der
supplerer de nationale statistikker med de manglende tal.
Dansk job nul kroner værd i statistikken
I Skåne opstår den modsatte problematik. Her bliver malmøboeres indkomst i et nationalt perspektiv
for lav, da mange synes at være 0-lønmodtagere eller mangler både arbejde eller studier, fordi deres
job i Danmark ikke regnes med. Det betyder konkret at erhvervsfrekvensen (dvs. hvor stor en andel
af den voksne nettobefolkning der arbejder) i Malmø skal opskrives med 5 procentdele og i Skåne
med 2 procentdele.
Den økonomiske værdiskabelse skal synliggøres
- Hvis vi for alvor vil følge udviklingen og den økonomiske værdiskabelse der sker i vores
grænseregion, er det nødvendigt at integrere den grænseregionale statistik i de offentlige nationale
statistikker, siger Anna Bjärenlöv.
Totalt beregner Øresundskomiteen at Øresundsbron har leveret en samfundsøkonomisk gevinst for
Danmark på 53 milliarder danske kroner som følge af den værdi Øresundspendlerne skaber i det

danske hovedstadsområde. Den udregning indebærer en værditilvækst på 5 milliarder danske kroner
årligt.
Faktaboks:
Ørestat III er et samarbejde mellem Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region
Sjælland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Øresundskomiteen
og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
Over en treårig periode opbygges en moderne og anvendelsesorienteret Øresundsdatabase
(www.orestat.dk), der kan sikre bedre statistik og analyser med det formål at kunne følge udviklingen
i Øresundsregionen. Projektet afsluttes til efteråret 2014.
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Anden information:
Læs mere om værdien af Øresundsbron på Øresundskomiteens hjemmeside:
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/11/Broeffekter-og-muligheder-iØresundsregionen-web.pdf
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