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Se billeder, posts og vigtigste anbefalinger 
om Nordeuropas største arbejdsmarked på:
oresundbusinessmeeting.com/workacrossoresund
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Øresundsregionens 
arbejdsmarked i 
tal og fakta

2 millioner beskæftigede
Øresundsregionen er Nordeuropas 
største arbejdsmarked.

4,1 millioner indbyggere
2,7 mio. i Danmark 
og 1,4 mio. i Sverige.

16.500 Pendlere i 2020
Sverige til Danmark: 15.076 personer, 
Danmark til Sverige: 1.424 personer.

Der er mangel på arbejdskraft 
i Danmark inden for visse brancher, 
mens der er arbejdsløshed i Skåne.

Nødvendigt med politisk 
fokus på Øresundsregionen 
på nationalt plan

#workacrossoresundWhitepaper

Der er politikere på lokalt og regionalt plan, som 
kan se potentialet og er fortalere for et fælles ar-
bejdsmarked over Øresund, bl.a. gennem samar-
bejdet i Greater Copenhagen. Ligesom det var en 
beslutning mellem den danske og den svenske 
regering at bygge Øresundsbron, så er det nød-
vendigt med nye beslutninger på nationalt plan i 
både Folketinget og Riksdagen for at indfri poten-
tialet i Nordeuropas største arbejdsmarked. 

Stort økonomisk potentiale 
i øget pendling over Øresund
• Beregninger fra Greater Copenhagen fra 2019 

viser, at et fuldt integreret arbejdsmarked over 
Øresund kan resultere i en årlig gevinst på op 
mod 2,9 milliarder DKK for svensk og dansk øko-
nomi tilsammen. En sådan fremgang i Øresunds-
regionens bruttonationalprodukt ville samtidig 
forøge det årlige skatteprovenu med op mod 1,3 
mia. DKK.

• Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at de tusind-
vis af svenskere, der pendler til Danmark for at 
arbejde, bidrog med 8,8 mia. kr. (2021-priser) til 
Danmarks BNP.

Interview med 
Linus Eriksson
Øresundsbrons 
CEO 

Se filmen på:
bit.ly/workacrossoresund1
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Business Meeting - Talks

Hvad er udfordringerne ifølge Øresundsbrons kunder?

Det skal være enkelt at arbejde 
på den anden side af Øresund

#workacrossoresund Whitepaper

Det skal være lige så nemt at pendle mellem København og Malmø, 
som mellem Roskilde og København eller mellem Malmø og Lund.

Interview med 
Sandra Sahlertz 
Chief Human 
Resources Officer 
hos Boozt 

Se filmen på:
bit.ly/workacrossoresund2

Se kommentarer fra Helena Truedsson, Head of HR, 
Mercedes Benz og Tim Tidman, General Manager, GO Hotel

Grænsekontrol og ID-kontrol
Grænsekontrol og risikoen for genindførelse af 
ID-kontrol gør det usikkert og utrygt at tage et job 
på den anden side af Øresund. Det er vigtigt, at der 
ikke genindføres ID-kontrol over Øresund, og at den 
nuværende grænsekontrol fjernes. Der er behov 
for den fri bevægelighed over sundet, som gør det 
muligt at have et fælles arbejdsmarked.

Forældet Øresundsaftale
En forældet skatteaftale (den såkaldte Øresundsaf-
tale) mellem Danmark og Sverige gør det besvær-
ligt at tage arbejde eller ansætte medarbejdere fra 
den anden side af Øresund. Der er bl.a. ikke taget 
højde for nutidens fleksible arbejdsformer i den for-
ældede skatteaftale. 

Manglende harmonisering
Der er mange praktiske ting i forbindelse med at 
tage et job på den anden side af Øresund. Helt 
almindelige ting, som de fleste tager som en selv-
følge i deres hjemland, bliver meget besværlige. 
Fx det at oprette en bankkonto, Mobilepay eller 
Swish, andre regler for arbejdsløshedskasse og 
pension o.a.

Flaskehalse i infrastrukturen
Øresundsbron skaber et sammenhængende trans-
portsystem over Øresund, men der er flaskehalse på 
begge sider. Ved at fjerne disse kan togene bedre 
køre til tiden, trafikken bliver mere robust, og der bli-
ver kortere rejsetid i såvel bil som tog. Det vil skabe 
en mere velfungerende arbejdsmarkedsregion. 



Find anbefalinger, film og posts fra dagen på
oresundbusinessmeeting.com/workacrossoresund

Mere information

Linus Eriksson, VD/Adm. direktør/CEO
lin@oresundsbron.com, Tlf. 33 41 60 00

Lisa Sandager Ramlow, Chef for Kommunikation & Public Affairs
lsr@oresundsbron.com, Tlf. 33 41 61 72
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