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SAG
Seminarier
Skolnigsdagen/infoträffen om avfallshantering
Framtidssymposiet på Åland
Projekt
Framtidsforum 2005

SAG
Finansministeriet har haft en arbetsgrupp under ledning av Christoffer Grönholm för att
utreda hur man kan öka de finlandssvenska medborgarorganisationernas kontakter till
ministerierna. Gruppen föreslår nu ett treårigt projekt som går ut på att skapa en plattform
med 7 ministerierepresentanter, 7 representanter för medborgarorganisationerna samt en
representant var för Svenska studieförbundet, Folktinget och Kommunförbundet. Gruppen
skall ge finlandssvenska synpunkter i olika skeden av beredningsarbetet och verkställigheten
av lagar och politikprogram. SAG (svenska arbetsgruppen), som den kallas, skall också ordna
medborgarhöranden på olika sätt.
SEMINARIER
Arbetsseminariet för LAG:en kring LEADER-metoder hölls 23-24 augusti på SSC-kansliet i
Vasa med nordiska deltagare från Sverige (3 st.) och Danmark (5 st.) samt en deltagare från
Holland. Sammanlagt deltog 18 personer i det här mötet mellan olika LAG-grupper. Under
första dagen hade man bl.a. utbyte av tankar, idéer och presentation av ett mest lyckat projekt
(s.k. ”best practise”) från olika regioner. Andra dagen delades deltagarna in i två
arbetsgrupper med mål att få fram gemensamma projekt, ett för vardera gruppen. Resultatet
från mötet blev att man går vidare och arbetar för att få till stånd två gemensamma projekt.
SKOLNIGSDAGEN/INFOTRÄFFEN OM AVFALLSHANTERING
Det finns ännu någon plats kvar om man vill delta i skolningsdagen/infoträffen 1.9 i Vasa,
som Svenska Österbottens Byar (SÖB) ordnar tillsammans med KWH Pipe.
Skolningsdagen/infon börjar kl. 14 på KWH. Härifrån företas bussresa till Vasklot för att
beskåda ett medelstort reningsverk för 18 personer och Koskö där det finns ett
minireningsverk för 6 personer. Tillfället är kostnadsfritt. Vid anmälan kontakta Katarina
Westerlund, mobil 050-313 2769.
FRAMTIDSSYMPOSIET PÅ ÅLAND
Ålands Bildningsförbunds (ÅBF:s) framtidssymposium på Åland närmar sig. På symposiet,
som hålls 20.9 på Självstyrelsegården i Mariehamn, talar Christoffer Grönholm från Svenska
folkskolans vänner om civilsamhället, Björn Wallén från Svenska studiecentralen om
demokratiprogrammet i Finland och Risto Matti Niemi från jord- och skogsbruksministeriet
om EU-utvecklingen i Finland. Symposiet kommer även att behandla LEADER:s eventuella
intåg på Åland. Frågor om inkvartering kan ställas till m.erickson.frimarksaml@aland.net.

PROJEKT
Projektet för kommun- och servicestrukturen i Österbotten tar fart. Expertgruppen har
kompletterats 29.8 och den kommer att syna kommun- och servicestrukturen inom tre
delområden: 1) social- och hälsovård, 2) utbildning, kultur, fritid och motionsverksamhet
samt 3) allmän förvaltning, regional utveckling, samarbetet mellan kommunerna och
befrämjande av näringslivet. Projektet pågår till 31.5.2006. Den regionala fasen av projektet
inleds officiellt med ett seminarium som arrangeras 19.10 i Vasa.
FRAMTIDSFORUM 2005
Statsrådet arrangerar i höst tillsammans med respektive landskapsförbund på sju orter en serie
evenemang, Framtidsforum 2005, som koncentrerar sig på regionala utvecklingsvisioner.
Utgångspunkten är regeringens framtidsredogörelse ”Ett gott samhälle för människor i alla
åldrar”, som överlämnades till riksdagen i november 2004. På tillställningarna dryftas de
utmaningar och möjligheter som befolkningsutvecklingen innebär för de olika regionerna
under en tidsperiod på 15-20 år. I Österbotten är temat för det tvåspråkiga framtidsforumet
”Det sociala kapitalet och ett gott liv”, vilket anordnas i Jakobstad 24.10. Bland talarna finns
andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, undervisningsminister Tuula Haatainen,
medlemmen av riksdagens framtidsutskott Jutta Urpilainen och professor Hannu Katajamäki.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress:
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

