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Norden – bara en papperstiger?
Som engagerad samhällsmedborgare har jag alltid sett de nordiska länderna som en socialt,
kulturellt och ekonomiskt väl sammanhållen region i Europa. Vi har mycket gemensamt
förutom den geografiska närheten och historiska samhörigheten som väl utvecklade
demokratier, ett utpräglat lokalt självstyre, brett folkligt utbyte, stark rättssäkerhet och låg
korruptionsgrad. Å andra sidan har vi mycket ogjort för att fullt ut nyttja de goda
förutsättningarna för ett mer integrerat och framgångsrikt Norden.
Det var enligt min mening nödvändigt att det var de centrala statsmakterna som grundlade
det nordiska samarbetet efter andra världskriget. Oenigheten kring Nato-frågan hämmade
dock märkbart den initiala fasen. Fram till Sveriges EU-inträde 1995 gjordes en hel del för att
skapa en gemensam arbetsmarknad och öka medborgarnas rörlighet mellan länderna medan
framgångarna inom bl.a. kulturen och den tunga infrastrukturen var mer sparsamma.
Efter Sveriges och Finlands EU-inträde har det nordiska samarbetet på central nivå gått i stå
på många områden och särskilt parlamentarikerna men också Ministerrådet kan knappast
visa upp särskilt många betydelsefulla framgångar på centrala sektorer som
järnvägsbyggande, företags-utveckling, forskning och integration. De nordiska ländernas
infrastrukturplanering sker fortfarande med den egna kartan som mall och utsiktspunkt.
I det läge som Norden befinner sig i sett i ett politiskt perspektiv är jag övertygad om att
drivkrafterna för ett starkare och mer intressant Norden i ökad utsträckning bör sökas på
regional och lokal nivå. Det som de centrala statsmakterna inte klarat av kan drivas igenom
eller åtminstone lotsas fram till beslut via gränsregionernas regionala organ och lokala
aktörer. Då krävs dock en del radikala förändringar av främst organisation och
investeringsbeslut.
Det är i detta skede som Mittnordenkommittén (MNK) och berörda regioner och kommuner
med fördel skulle kunna ta över den något rostiga stafettpinnen. Utan ett starkt engagemang
bland kunniga och erfarna förtroendevalda på ”lägre” nivåer riskerar Nordensamarbetet att
förlora både legitimitet och intresse samtidigt som EU-maskineriets defensiva strategi
riskerar att hämma norra Europas utveckling. Christer Nyléns förslags-PM om en ny strategi
för Mittnordenkommittén 2018-2026 visar en spännande väg ur det ”vänteläge” vi befinner
oss i. Gränskommittéerna har ju knappast hittills getts någon huvudroll i det nordiska
samarbetet även om det alltid funnits och fortfarande finns ett utrymme för regionala
initiativ. Som Christer Nylén lyfter fram i sin PM och säkert många med honom ser det är det
nödvändigt att prioritera vissa strukturbildande beslut med avsevärda följdsatsningar kring
den grundläggande infrastrukturen. Samtidigt måste – säkert en förutsättning organisationen för samarbete och politiska beslut göras om med större kraft på långsiktig
handling och konkret utvecklingsarbete följt av mindre fokus på administrativa processer.
En sådan strategi för med sig att Gränskommittéernas verksamhet, roller, beslut och
budgetvillkor på några års sikt skulle kunna:
 Integreras i de berörda ländernas grundläggande investeringsplaner för
infrastruktur och annan regional utveckling inklusive landsbygdsutveckling
 Ingå som en självklar del i varje lands budgetproposition







Analyseras i alla viktiga framtidsplaner i Norden kring inte minst universitetens
och särskilt forskningens inriktning och samverkan, den högspecialiserade
sjukvårdens
fortsatta förändring, demokratins utveckling och förstärkning samt den gröna
omställningen av livsmedelsproduktionen och Nordens självförsörjning av
matråvaror
Aktualisera byggandet (inklusive finansiering och drift) av gemensamma nordiska
kommunikationskorridorer med vägar, järnvägar och fibersystem.

För att en sådan tempo- och ambitionshöjning i det nordiska utvecklingsarbetet skall kunna
förverkligas och bäras av en lika stor drivkraft som vi ser på regional och lokal nivå krävs
sannolikt att gränssamarbetet får en mycket stark ställning i befintliga regionala organ med
en konkret länk till de primära kommunerna.
Även om de regionala och lokala nivåerna får en helt ny och aktiv roll i Nordensamarbetet är
det rimligt att även organisationen på toppnivån ses över. Möjliga förändringar kan vara att
utse en Norden-ansvarig minister i varje land som enbart arbetar med nordiska
angelägenheter. Parallellt kan de valda parlamentarikerna sammanträda oftare i ett mer
handlingsinriktat system underbyggt av en betydligt större gemensam nordisk budgetram för
angelägna projekt och framtidsinvesteringar.
Att fortsätta i nuvarande former i ljuset av ett låg prioriterat nordiskt samarbete efter
Sveriges och Finlands EU-inträde 1995 skapar ingen utveckling och är i praktiken en
återvändsgränd. MNK skulle i den händelse att ett nytt nordiskt system inte skulle kunna
genomföras fullt ut i hela Norden kunna vara en förebild genom att få möjlighet att gå före
och visa en ny strategi i ett helt nödvändigt utökat nordiskt samarbete. Jag ser en sådan
möjlighet som given konsekvens av Christer Nyléns förändringsförslag i hans strategi-PM för
Mittnordenkommittén.
Ronny Svensson
Bergslagsgruppen

