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Jordbruksministrarna kom överens om landsbygdsstödet
Beslut om landsbygdsprofessuren i höst (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
Expertgrupp för kommun- och servicestrukturen i Österbotten
”Byakonferensen”/superveckoslutet 10-11.9

JORDBRUKSMINISTRARNA KOM ÖVERENS OM LANDSBYGDSSTÖDET
EU:s landsbygds- och fiskeriråd kom på måndagskvällen (20.6) överens om nya ramar för
stödet till utveckling av landsbygden för åren 2007-2013. Mellan de olika linjerna för
landsbygdens utveckling beslöt man följande: för linje 1 och 3 (förbättrandet av
konkurrensförmågan inom lantbruk och skogsvård respektive diversifiering och bredare
landsbygdsutveckling) är minimiandelen 10 %, för linje 2 (miljö- och markskötsel) 25 % och
för LEADER 5 %. Preciseringen av ogynnsamma regioner bibehålls i detta skede som förut.
År 2008 ger kommissionen meddelande i ärendet, vilket ligger till grund för hur man besluter
om de nya utvidgade EU-preciseringskriterierna. Dessa skulle man börja tillämpa från och
med 2010. Fördelningen av landsbygdens utvecklingspengar mellan medlemsländerna
fastställs efter det att de allmänna finansieringsramarna för åren 2007-2013 slutförts. Mer
uppgifter finns bl.a. under vebbadressen http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=1876.
BESLUT OM LANDSBYGDSPROFESSUREN I HÖST (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
På samhälls- och vårdvetenskapliga fakultetens (SVF:s) fakultetsrådsmöte 9.6 beslöts att man
anhåller om att styrelsen för Åbo Akademi (ÅA) inrättar en tidsbunden tjänst som professor i
samhällsvetenskap med inriktningen rural forskning vid SVF räknat från 1.1.200631.12.2011. Följande styrelsemöte för ÅA hålls 22.9.
Landskapsstyrelsen för Österbottens förbund beslöt 20.6 att förbundet deltar i finansieringen
av en svenskspråkig landsbygdsprofessur med 15 000 euro per år och att Österbottens förbund
ingår ett avtal med Åbo Akademi för att garantera tjänsten under fem år.
I och med att också Korsholms kommunstyrelse beslöt 21.6 att bistå med 10 000 euro per år
(2006-2010), är nu finansieringen klar för landsbygdsprofessorn. Vasa och Korsholm är de
enda enskilda kommuner som deltar i finansieringen, då övriga kommuners andelar går via
Österbottens förbund. Övriga bidragsgivare är jord- och skogsbruksministeriet samt olika
finlandssvenska fonder.
EXPERTGRUPP FÖR KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTUREN I ÖSTERBOTTEN
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte 20.6 en expertgrupp som skall leda
statsrådets projekt för kommun- och servicestrukturen i landskapet Österbotten. Ordförande är
ambassadör Ole Norrback och vice ordförande förvaltningsdirektör Anita Niemi-Iilahti,
medan övriga medlemmar utses i augusti. Expertgruppen skall ge förslag till hur kommunoch servicestrukturen skall förnyas i landskapet Österbotten inom tre områden: 1) social- och
hälsovården, 2) utbildning, kultur, fritid och motionsverksamhet samt 3) allmän förvaltning,
regional utveckling, samarbetet mellan kommunerna och befrämjande av näringslivet.

Gruppens mandattid pågår till 31.5.2006 och får till sin hjälp ett sekretariat som leds av
landskapsdirektör Olav Jern.
”BYAKONFERENSEN”/SUPERVECKOSLUTET 10-11.9
Här nedan kommer lite förhandsinfo om framtidsforskaren som kommer att inleda
Kompetenscirkelns ”byakonferens”/superveckoslut den 10-11.9 i Vasatrakten.
Superveckoslutet inleds redan på fredagen 9.9 med en utbildning i projektutveckling i grupp.
Alltså reservera redan nu detta veckoslut!
Under 150 år har vi lärt oss att centralisering, storskalighet och specialisering varit
förutsättningar för framgång och välstånd. Det har varit sant - kunskapssamhället gynnade
städer på byarnas bekostnad, industriell produktion i långa planerade serier framför
lösningar som var lokala både i tid och rum. Nu lämnar vi faktiskt den världen - framgång
bygger inte längre på samma recept som förut och spelreglerna ändras fortare än vi förstår.
En av de som ofta och gärna beskriver de nya förutsättningarna är Troed Troedson,
samhällsanalytiker, författare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han menar att
utveckling i framtiden kommer att bero på kommunikationsförmåga, mångfald, lokala
lösningar och komplexa sammanhang. I så fall har små, integrerade byar alla möjligheter att
bli vinnare de kommande hundra åren - men ingenting är gratis. Just nu hänger allt på vem
som först ser, förstår och utnyttjar de nya förutsättningarna. Troed ger oss föreläsningar som
roar och oroar - men som inte lämnar någon oberörd.

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.

